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1. Introdução 
 

 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA da UFABC instituída pela 

Portaria da Reitoria nº 614 de 09 de dezembro 2009 tem como finalidade, 

conforme prescrito no seu Regimento Interno, promover os processos 

avaliativos na instituição para aprimoramento e alcance dos objetivos 

estabelecidos pelo Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto 

Pedagógico Institucional e aprimoramento dos procedimentos de gestão. 

Objetivando facilitar o alcance dos objetivos ao longo do tempo pelos 

processos de autoavaliação institucional, a comissão construiu este plano de 

trabalho. 

O processo de autoavaliação da Universidade Federal do ABC - UFABC 

que será proposto por este plano visa o levantamento de dados à luz das dez 

dimensões indicadas pelo SINAES. Todas as atividades da CPA apoiam-se na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 20/12/96, nas 

Diretrizes Curriculares de cada curso oferecido pela Instituição, na Portaria nº 

2.051/2004 do MEC e na Lei 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior. 

Neste documento segue uma breve apresentação da instituição, em 

seguida, são apresentados os objetivos principais desse plano de trabalho; as 

ações programadas e ao final um planejamento da execução e implantação da 

avaliação. 

 

 



 

 

2. História da Instituição 

 

No ano de 2004 o Ministério da Educação encaminhou ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei nº 3962/2004 que previa a criação da Universidade 

Federal do ABC.  

Essa Lei foi sancionada pelo Presidente da República e publicada no 

Diário Oficial da União de 27 de julho de 2005, com o nº 11.145 e datada de 26 

de julho de 2005. 

O projeto de criação da UFABC ressalta a importância de uma formação 

integral, que inclui a visão histórica da nossa civilização e privilegia a 

capacidade de inserção social no sentido amplo. Leva em conta o dinamismo 

da ciência propondo uma matriz interdisciplinar para formar os novos 

profissionais com um conhecimento mais abrangente e capaz de trafegar com 

desenvoltura pelas várias áreas do conhecimento científico e tecnológico. 

De acordo com o Plano Nacional de Educação – PNE, o programa de 

ampliação do ensino superior tem como meta o atendimento de pelo menos 

30% dos jovens na faixa etária entre 18 a 24 anos até o final desta década.  

Durante os últimos vinte anos em que muitos processos e eventos políticos, 

sociais, econômicos e culturais marcaram a história da educação no Brasil, a 

comunidade da região do ABC, amplamente representada por seus vários 

segmentos, esteve atuante na luta pela criação de uma Universidade pública e 

gratuita nesta região e a Universidade Federal do ABC - UFABC é o projeto 

concretizado após todo esse esforço. 

No contexto da macropolítica educacional, a região do ABC apresenta 

grande demanda por ensino superior público e gratuito. A demanda potencial 

para suprir o atendimento do crescimento da população de jovens já é crítica 

considerando que a região possui mais de 2,6 milhões de habitantes e 103.000 

matrículas no Ensino Superior, distribuídas em pouco mais de 30 Instituições 

de Ensino Superior. Destas, 1% está na rede Federal, 1% na rede Estadual, 

20% na rede Municipal, 27% na rede comunitária, confessional e filantrópica e 

51% na rede particular.   



 

 

Com a exceção de uma pequena porcentagem de instituições que 

desenvolvem atividades de pesquisa, a grande maioria se dedica apenas ao 

ensino.  

A UFABC visa, precisamente, preencher a lacuna de oferta de educação 

superior pública na região, potencializando o desenvolvimento regional através 

da oferta de quadros com formação superior, e iniciando suas atividades na 

região pelas áreas tecnológicas, de engenharias, de humanas e pelo 

desenvolvimento de pesquisa e extensão integradas à vocação industrial do 

Grande ABC. 

A extensão deverá ter um papel de destaque na inserção regional da 

UFABC, através de ações que disseminem o conhecimento e a competência 

social, tecnológica e cultural na comunidade. Dentro desse quadro, a UFABC 

contribui não apenas para o benefício da região, mas também para o país 

como um todo, investindo não apenas no ensino, mas também em pesquisa. 

A UFABC é uma Universidade multicampi, prevendo-se que suas 

atividades se distribuam, no espaço de 10 anos, em pelo menos 3 campi. 

Atualmente está em funcionamento o campus Santo André e, a partir de maio, 

a UFABC iniciou suas atividades no campus de São Bernardo do Campo. 

A UFABC tem por objetivos: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração;  



 

 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 Para atingir esses objetivos, a atuação acadêmica da UFABC se dá nas 

áreas de cursos de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa  e Extensão, 

visando à formação e o aperfeiçoamento de recursos humanos solicitados pelo 

progresso da sociedade brasileira, bem como na promoção e estímulo à 

pesquisa científica, tecnológica e a produção de pensamento original no campo 

da ciência e da tecnologia. 

 



 

 

3. Objetivos Gerais 

São objetivos do processo de autoavaliação que será promovido na 

UFABC: 

a) buscar uma visualização ampla e profunda da realidade institucional; 

b) construir dados para análise; 

c) aperfeiçoar a qualidade da educação oferecida pela instituição; 

d) alcançar maior relevância social. 

 

  
 

3.1 Objetivos Específicos 

 

A autoavaliação terá como objetivos específicos: 

a) promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação na UFABC; 

 

b) implantar um processo contínuo de avaliação institucional; 

 

c) subsidiar a construção do planejamento institucional com os resultados 

obtidos nas avaliações realizadas; 

d) fortalecer as relações de cooperação entre todos os segmentos da 

instituição; 

e) tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade 

acadêmica e externa e, 

f) consolidar o compromisso científico, social e cultural da UFABC.  

 



 

 

4. Metodologia 

O processo de autoavaliação da UFABC apresentado neste plano de 

trabalho proposto para o período de 2010-2012 se desenvolverá com: 

 Criação de comissões de autoavaliação que auxiliarão as tarefas da CPA. 

 Elaboração de fóruns e debates no âmbito da instituição. 

 Produção de materiais de divulgação, com a finalidade de conscientizar a 

comunidade acadêmica para a importância da autoavaliação na 

instituição. 

 Realização de reuniões, palestras, seminários sobre o tema, entre outros. 

 Levantamento dos principais indicadores das dez dimensões do SINAES 

para a elaboração do relatório final de autoavaliação. 

 Consideração do núcleo básico e comum e os temas optativos de cada 

dimensão a ser avaliada, conforme propõem as orientações gerais para o 

roteiro da autoavaliação das instituições, elaboradas pelo Ministério da 

Educação.    

 Divulgação dos resultados e análise obtida no processo da autoavaliação. 

 Ampla divulgação interna e externa do processo autoavaliativo. 

 Discussão das melhorias a serem desenvolvidas na Universidade, a partir 

dos resultados da autoavaliação. 

 

Conforme o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), as dez dimensões a serem apreciadas no processo avaliativo serão: 

 

1. A Relação entre o planejamento da instituição e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional: 

 A missão institucional e o PPI com o PDI. 

 O planejamento de metas articuladas entre estes três elementos. 

 O plano de gestão com as respectivas missões institucionais. 

 

2. O ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas normas de operacionalização, incluído os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 



 

 

pesquisa, de monitoria e demais modalidades serão objeto de 

análise considerando: 

 O ensino de pós-graduação com as características da instituição 

elaboradas pelo PPI e PDI e a avaliação das atividades dos cursos com 

a relevância em sua comunidade. 

 A estrutura curricular dos cursos existentes na instituição levantando se 

as práticas pedagógicas atendem as exigências da legislação e a 

missão institucional proposto no projeto pedagógico da instituição.  

 

3. A responsabilidade social da instituição, que se refere à sua 

contribuição à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural da 

produção artística e do patrimônio cultural: 

 As políticas sociais implantadas na universidade que se relacionem com 

a responsabilidade social da instituição. 

 O impacto das atividades universitárias da instituição no 

desenvolvimento ou contribuição para o desenvolvimento local ou 

regional. 

 A promoção da cidadania na instituição. 

 

4. O sistema de comunicação da instituição com a sociedade: 

 Os canais de comunicação com a sociedade, inclusive a ouvidoria. 

 A instituição perante a sociedade. 

 

5. A administração de pessoal, de carreiras do corpo docente e 

corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho: 

Levantamento de dados do perfil dos profissionais da UFABC  

 Titulação dos docentes, produção e publicação destes. 

 Condições de trabalho e plano de carreira. 

O corpo técnico-administrativo deverá ser também avaliado pela CPA 

 Formação e a experiência profissional, o plano de carreira e a 

capacitação. 

 As frequências dos programas de atualização profissional. 



 

 

 

6. O modo de organização e gestão da instituição, o funcionamento 

e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios: 

 A avaliação com vistas a examinar a administração institucional e seu 

processo de gestão. 

 As estruturas dos órgãos colegiados e o funcionamento, 

representação e autonomia do conselho superior. 

 O plano de gestão com o cumprimento dos objetivos e os projetos 

institucionais.  

 

7. Infraestrutura física, de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação: 

 A infraestrutura do complexo acadêmico ou equivalente. Incluem-se 

nessa análise as instalações de laboratórios e serviço de 

manutenção. 

 Condições de acesso para pessoas portadoras de necessidades 

especiais.   

 

8. Planejamento e avaliação, em relação aos processos, resultados 

e eficácia da autoavaliação institucional: 

 A dimensão analisará a participação da comunidade acadêmica, as 

ações e previsões acadêmico-administrativas em função dos 

resultados da autoavaliação. 

  A avaliação externa e as ações acadêmico-administrativas em 

função dos resultados das avaliações do MEC. 

 

9. Atendimento aos estudantes: 

 Análise dos programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico do 

discente. 

 O apoio ao discente por implantação de programas, realização de 

eventos científicos, técnicos e artísticos. 



 

 

 

10. Sustentabilidade financeira: 

Avaliar as compatibilidades entre a proposta de desenvolvimento da IES e o 

orçamento previsto referente à aplicação de recursos para: 

 Capacitação de pessoal docente e técnico-administrativo. 

 Programas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Compatibilidade entre: 

 O ensino e as verbas e os recursos disponíveis. 

 A pesquisa e as verbas e os recursos disponíveis. 

 A extensão e as verbas e os recursos disponíveis. 

 A sustentabilidade financeira da instituição avaliando a alocação de 

recursos originada pela captação de recursos. 

 

5. Ações Programadas  

5.1. Consolidação dos trabalhos da CPA 

Uma das grandes dificuldades existentes para a elaboração do processo 

avaliativo na instituição é a falta de histórico de uma cultura de autoavaliação 

na mesma.  

Criada há pouco menos de cinco anos, a UFABC buscará no seu 

processo avaliativo solidificar a cultura de autoavaliação, propondo inicialmente 

a constituição de uma comissão de maneira regular e de forma coesa para 

projetar os objetivos a serem alcançados nesse processo. A ação inicial será a 

estruturação da CPA na instituição com a constituição de seu regimento 

interno. Após este período, será realizado o levantamento das dimensões a 

serem abordadas durante o processo avaliativo. Serão realizadas reuniões 

para a definição das ações que envolvem a implantação de um processo de 

autoavaliação, de forma a alcançar os objetivos propostos. Dentre estas ações, 

destacam-se aquelas que viabilizem a sensibilização da comunidade 

acadêmica e criação e aplicação dos instrumentos de avaliação. Para alcançar 

os objetivos mencionados acima, serão necessárias várias ações a serem 

desenvolvidas pela CPA no período de 2010 a 2012, as quais são descritas a 

seguir.  



 

 

 

5.1.1 Implantação e Concretização da CPA 

Estão previstas as seguintes ações: 

 Elaboração do Regimento Interno.  

 Elaboração do Plano de Trabalho. 

 Cadastro da CPA junto ao INEP.  

 Constituição de uma secretaria para a CPA: inicialmente contando com 

ambiente físico, 1 (um) computador, 1 (uma) linha telefônica e 1 (um) 

servidor do quadro administrativo da UFABC -  secretária executiva. 

Este último condicionado à disponibilidade e designação da instituição. 

 

5.2 Apresentação dos documentos ao ConsUni 

 A CPA deverá enviar seu regimento e plano de trabalho para ciência do 

órgão colegiado superior – Conselho Universitário (ConsUni),  previsto para 

julho de 2010. Tais documentos contemplam a legislação emanada pelo MEC 

no tocante ao SINAES, sendo coerentes para acompanhar as transformações 

internas da instituição.  

 

5.3 Elaboração de um sítio para a CPA 

A partir de Julho de 2010, a CPA dará início à elaboração de sua página 

eletrônica na Internet. A finalidade desta é dar transparência para a 

comunidade a todas as atividades desenvolvidas pela comissão. Todas as 

informações referentes à CPA serão publicadas periodicamente nesta página, e 

por meio desse ambiente virtual a comunidade terá acesso ao calendário de 

ações da CPA, bem como aos relatórios das avaliações realizadas.  

 

5.4 Criação de cronograma de trabalho com os membros da CPA 

 É importante que os membros da CPA tenham total conhecimento das 

atividades a serem desenvolvidas, e se tornem agentes multiplicadores da CPA 

junto à UFABC. Dessa forma, serão necessárias algumas reflexões da 

comissão, para incorporação dos conceitos de avaliação, tais como:  

 Reflexão sobre os fundamentos legais do SINAES. 



 

 

 Estudo das dez dimensões da avaliação institucional. 

 Análise do PDI e do PPI vigentes. 

  

5.5 Sensibilização da Comunidade Acadêmica  

 A CPA tem como meta a partir de Agosto de 2010 sensibilizar todos os 

segmentos da comunidade acadêmica da UFABC por meio de um ciclo de 

seminários e debates. Desenvolver a sensibilização tem como finalidade fazer 

com que a comunidade acadêmica compreenda quais são as atribuições da 

CPA, bem como qual será sua metodologia de trabalho, mostrando a 

importância de uma sincronia com as coordenações de cursos, com as áreas 

gestoras da instituição e com a comunidade externa.  

 O processo de sensibilização iniciará com a apresentação da CPA aos 

colegiados e posteriormente, serão estabelecidas reuniões setoriais para a 

ampla divulgação da CPA nos segmentos da instituição.  

 

5.6 Elaboração dos instrumentos para coleta de dados 

Previsto para 2011, esta etapa envolve a construção dos instrumentos 

de coleta de dados e o levantamento dos dados a serem obtidos. Cada uma 

destas atividades é descrita a seguir. 

5.6.1 Construção dos instrumentos de coleta de dados 

A construção dos instrumentos de avaliação desse primeiro ciclo 

avaliativo será norteada pelas dez dimensões propostas pelo SINAES (Lei nº 

10.861/2004). Vale ressaltar que, ao longo do processo, podem ser 

consideradas outras dimensões de grande relevância para a instituição, as 

quais poderão ser incorporadas ao processo avaliativo.  

Segue o roteiro previsto para a construção dos instrumentos de 

avaliação: 

 Alinhamento da CPA em relação às dimensões do SINAES que serão 

abordadas; à metodologia de construção dos instrumentos e à forma de 

sua aplicação. 

 Convite de membros da comunidade acadêmica para participar da 

elaboração dos instrumentos de avaliação específicos. 



 

 

 Ampla divulgação na instituição do processo de construção dos 

instrumentos avaliativos.  

 Construção dos instrumentos e disponibilização no sítio da CPA. 

 Validação dos instrumentos pela comunidade acadêmica.  

 

5.6.2 Levantamento de dados 

 Estão previstas as seguintes ações: 

 Nomeação dos agentes de planejamento e avaliação, quando 

necessário, para auxiliar na aplicação da autoavaliação em sua unidade 

administrativa. 

 Aplicação dos instrumentos na comunidade acadêmica.  

 Análise dos dados coletados.  

 Elaboração de um relatório parcial com a análise dos dados.   

 Verificação e análise do processo de acordo com os itens solicitados 

pelo SINAES.  

 

5.7 Elaboração do Relatório Final 

 Para o final de 2012, a CPA tem como meta a elaboração de seu 

primeiro relatório final. Uma vez que os dados consolidados sejam 

apresentados e discutidos na comunidade, a CPA terá como apresentar um 

documento onde constarão os dados levantados, sua análise e apreciação da 

comunidade com propostas para a melhoria da qualidade da UFABC. 

 Estão previstas as seguintes ações: 

 Apresentação dos dados consolidados à comunidade, como também 

das melhorias propostas a partir da análise realizada, por meio de 

palestras e seminários sobre os resultados obtidos pela comissão.  

 Elaboração do relatório final para envio ao MEC.  

 Divulgação na instituição do relatório final da CPA.  

 Avaliação das atividades realizadas pela CPA.  
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CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO DA CPA – GESTÃO 2010 

 

AÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Elaboração do Regimento da CPA  X X X X X        

Elaboração do Plano de Trabalho da CPA     X X       

Envio do Regimento Interno ao ConsUni       X      

Envio do Projeto de Trabalho ao ConsUni       X      

Sensibilização da comunidade acadêmica     X X  X X    

Elaboração da homepage da CPA       X X     

Disponibilização de dados na internet        X X X X X 

Início das reuniões para definição da 
metodologia para a construção dos 
instrumentos de coleta e sua aplicação 

         X   

Alocação de um espaço físico da secretaria 
da CPA (há previsão?) 

          X  

Instalação de instrumentos na secretaria da 
CPA (há previsão?) 

          X  
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CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO DA CPA – GESTÃO 2011 

 

AÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Definição da metodologia para a construção dos 
instrumentos de coleta e sua aplicação  

X            

Elaboração dos instrumentos de coleta  X           

Validação dos instrumentos pela comunidade   X X         

Planejamento da forma de aplicação dos instrumentos   X X         

Sensibilização da comunidade acadêmica para o início da 
aplicação dos instrumentos   

    X        

Sensibilização e treinamento dos Agentes de Planejamento 
e Avaliação 

    X X       

Disponibilização dos instrumentos à comunidade e início da 
coleta de dados 

       X     
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CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO DA CPA – GESTÃO 2012 

 

AÇÕES  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Mapeamento dos dados coletados  X            

Análise dos dados  X           

Elaboração do relatório parcial  X X          

Alinhamento com a proposta do SINAES             

Divulgação do relatório parcial     X         

Apresentação à comunidade dos trabalhos 
realizados pela CPA e os resultados obtidos 

   X X        

Elaboração do relatório final da CPA      X X      

Divulgação do relatório final da CPA        X X    

Avaliação dos trabalhos da CPA         X X   

Convocação para eleição dos novos membros           X X 

 


