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1 

 

Aos 24 dias do mês de novembro de 2015, às 14h28min, na Sala de Reuniões, 1º andar, Torre 1, 1 

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

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

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

representante docente; Rafael Rondina, representante dos técnicos administrativos; Gabriel 5 

Camargo de Carvalho, representante dos discentes; Ausências: Fátima Aparecida Pighinelli Ázar, 6 

representante da sociedade civil; Gabriela Spanghero Lotta, representante docente; João Manoel 7 

Losada Moreira, representante docente; Renan Costa Viana, representante dos discentes e 8 

Guilherme Antonio Medeiros de Oliveira, representante dos discentes. Informes: não houve. 9 

Deliberações: I – Revisão e aprovação dos questionários de avaliação institucional: Professor 10 

Marcos apresenta um modelo de questionário a ser aplicado à comunidade acadêmica. Rafael 11 

sugere que seja feito um questionário para discentes da pós-graduação, pois as questões devem ser 12 

diferentes, principalmente no que se refere à determinação do perfil. Gabriel sugere também que 13 

seja acrescentada, ao final, uma questão a fim de avaliar o questionário proposto. II – Proposta de 14 

novo Regimento Interno. Professor Marcos mostra aos demais a minuta de novo Regimento Interno, 15 

comparada com o Regimento atual e com as justificativas para as mudanças. As mudanças 16 

propostas foram: aumento do número de membros; acréscimo de um aluno da pós-graduação; 17 

entrega de certificados aos discentes da Comissão que valerão horas de atividade complementar; 18 

renovação de parte dos membros e não de toda a Comissão a cada mandato, a fim de preservar a 19 

memória dos trabalhos; definição de quem será o secretário da Comissão e de quais serão as suas 20 

funções; garantia de acesso às informações da universidade necessárias à realização da avaliação 21 

institucional e comprometimento, por parte das outras áreas da universidade, de informar à CPA 22 

quando estiverem realizando processos avaliativos. O documento será enviado à Reitoria e 23 

posteriormente ao ConsUni para deliberação. Nada mais havendo, a reunião se encerra às 15h50 da 24 

qual, para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, Assistente em Administração da Secretaria-25 

Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador da CPA.  26 
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Coordenador da CPA        Assistente em Administração 


