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ATA I REUNIÃO 

 

 

1 

 

Aos 29 dias do mês de maio de 2015, às 16h37min, na sala R603-1, 6º andar, Torre I, Bloco A, da 1 

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

realizou-se a II reunião ordinária de 2015 da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a presença 3 

dos membros: Marcos Vinícius Pó, coordenador da CPA e representante docente; Rafael Rondina, 4 

representante dos técnicos administrativos; Nélio de Freitas Queiroz, representante dos técnicos 5 

administrativos; Luis Paulo Bresciani, representante da sociedade civil; Ausências: Gabriela 6 

Spanghero Lotta, representante docente; Fátima Aparecida Pighinelli Ázar, representante da 7 

sociedade civil; Renan Costa Viana, representante dos discentes; Gabriel Camargo de Carvalho, 8 

representantes dos discentes; e Guilherme Antonio Medeiros de Oliveira, representante dos 9 

discentes. Informes: I – Impressões acerca da Apresentação do Relatório de Avaliação Institucional 10 

na reunião dos Conselhos Superiores. Professor Marcos Pó diz que a apresentação atingiu o seu 11 

objetivo principal que é o de mostrar o assunto aos conselheiros da universidade, levando-os a 12 

pensar sobre o assunto e algumas áreas já procuraram a CPA propondo algumas atividades. Um dos 13 

pontos apresentados na reunião é aumentar a participação dos alunos nos questionários das 14 

avaliações, o que pode ser feito através de divulgação junto aos Centros Acadêmicos e de pesquisas 15 

sobre assuntos pontuais a serem melhorados, como por exemplo, a qualidade do ônibus para 16 

transporte entre os campi. Deliberações: I – Ata da I Reunião Ordinária da CPA: Professor Marcos 17 

Pó sugere que, devido à ausência dos membros representantes dos discentes na maioria das 18 

reuniões, a votação das atas das reuniões seja feita por e-mail. II – Apresentação do Relatório de 19 

Avaliação Institucional para a comunidade acadêmica: Ficou definido que o Relatório de Avaliação 20 

Institucional será apresentado para a comunidade acadêmica nos dias 19/06/2015, no campus Santo 21 

André, e 26/06/2015, no campus São Bernardo, com início às 15 horas nas duas datas. III - Revisão 22 

do Regimento Interno. Professor Marcos Pó diz que na próxima reunião será discutida a minuta do 23 

novo Regimento Interno. IV – Eleição para novos representantes discentes: Professor Marcos 24 

apresenta a necessidade de realização de eleições para novos representantes discentes da CPA e 25 

sugeriu que poderiam ser aproveitadas as datas das apresentações supracitadas para o recebimento 26 

de inscrições de candidatos a representantes discentes da CPA, para substituir os membros atuais 27 

cujo mandato já encerrou. Nada mais havendo, a reunião se encerra às 17h36 da qual, para constar, 28 

eu, Janine Santos Tonin Targino, Assistente em Administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata 29 

que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Coordenador da CPA.  30 
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