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1 

 

Aos 18 dias do mês de setembro de 2015, às 14h10min, na sala R701-1, 7º andar, Torre 1, Bloco A, 1 

da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bairro Bangu, Santo 2 

André, realizou-se a III reunião ordinária de 2015 da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 3 

UFABC, com a presença dos membros: Marcos Vinícius Pó, coordenador da CPA e representante 4 

docente; Rafael Rondina, representante dos técnicos administrativos; Nélio de Freitas Queiroz, 5 

representante dos técnicos administrativos; Fátima Aparecida Pighinelli Ázar, representante da 6 

sociedade civil; Ausências: Gabriela Spanghero Lotta, representante docente; João Manoel Losada 7 

Moreira, representante docente; Luis Paulo Bresciani, representante da sociedade civil; Renan Costa 8 

Viana, representante dos discentes; Gabriel Camargo de Carvalho, representantes dos discentes; e 9 

Guilherme Antonio Medeiros de Oliveira, representante dos discentes. Informes: não houve. 10 

Deliberações: I – Ata da I Reunião Ordinária da CPA realizada em 27 de março de 2015 e II – Ata 11 

da II Reunião Ordinária da CPA realizada em 29 de maio de 2015: Aprovadas por unanimidade. II – 12 

Proposta de calendário e questionários de avaliação: Professor Marcos Pó apresenta a necessidade 13 

de realização de uma nova avaliação institucional que abranja algumas dimensões, a saber: 14 

Responsabilidade Social, Planejamento e Avaliação e Sustentabilidade Financeira. Acrescenta que 15 

seria interessante que a aplicação dos questionários pudesse ser feita até o final de novembro. 16 

Sugere ainda, que seja criado um Google Docs disponível para toda a comunidade universitária, 17 

para que ela relacione os itens que gostaria que fossem avaliados, o que contribuiria para chamar a 18 

atenção para o processo de avaliação institucional a ser realizado. Fátima complementa que essa já é 19 

uma forma de avaliar quais as melhorias desejadas pela comunidade.  III – Proposta de novo 20 

Regimento Interno da CPA. Professor Marcos Pó apresenta a necessidade de revisão do Regimento 21 

Interno da CPA. Um dos pontos observados é o fato de que quando acaba o mandato dos membros, 22 

toda a comissão é renovada, o que pode prejudicar a continuidade dos trabalhos. Professora Fátima 23 

diz que na Metodista isso foi revisto, ou seja, a cada mandato uma parte dos membros fica para dar 24 

continuidade aos trabalhos juntamente com os novos ingressantes. Outro ponto observado é que em 25 

CPAs de outras instituições, a Comissão está vinculada a uma área de Planejamento Institucional da 26 

Universidade. Professor Marcos fará uma minuta de Regimento para ser discutida posteriormente. 27 

IV – Proposta de evento com a comunidade externa: Professora Fátima relata que a PUC realizou 28 

um evento em que foram convidadas pessoas representantes da comunidade externa que tem 29 

vínculo com a própria instituição ou que recebe o formando dela na sociedade civil organizada; os 30 

objetivos desse evento são: mostrar como a universidade está se articulando em termos de avaliação 31 

e captar qual é a imagem dela junto ao público externo. Nélio diz que para isso, será necessário 32 

mapear onde os egressos da universidade estão alocados. Nada mais havendo, a reunião se encerra 33 

às 15h28 da qual, para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, Assistente em Administração da 34 

Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador da 35 

CPA.  36 
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