
 
Universidade Federal do ABC 

Comissão Própria de Avaliação - CPA 
 
 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

• Data: 30/07/2012 
• Local: Sala de reunião da Prograd – Torre I – térreo do Bloco A 
• Presentes: Alda Maria Napolitano Sanchez; Eliane Cristina da Silva 

Nascimento; Guilherme Hernandes Casanova; Luiz Fernando Magri Dias 
Galdino  

• Ausências justificadas: Karla Vittori  
• Ausências não justificadas: Raquel de Almeida Ribeiro  

 
INFORMES 

 
1. CI recebida do CECS: a CPA recebeu a CI nº 268/2012 – CECS, que solicita o 
encaminhamento dos resultados anteriores e futuros do Ciclo de Avaliação 
Institucional de docentes que ministram disciplinas de responsabilidade do CECS. 
Eliane esclareceu que os resultados das avaliações dos cursos de graduação 
referentes a 2011, já foram entregues aos coordenadores, inclusive do CCNH e 
CMCC. Com relação às avaliações de disciplinas da graduação, a entrega está em 
atraso porque a CPA depende do apoio técnico do NTI na operação do sistema. Esse 
fato foi esclarecido em reunião do Conselho do CECS, onde a CPA participou e 
naquela ocasião, foi também solicitada compreensão com relação ao fato. 
2. CI recebida da Reitoria: a CPA recebeu a CI nº 45/2012 – Reitoria, comunicando 
que a Reitoria irá providenciar a transição dos membros da atual CPA, no entanto, 
solicita que esta comissão seja mantida até a aprovação do Regimento Interno pelo 
ConsUni. Eliane informou que após a reunião de hoje, responderá a esta CI 
entregando em anexo minuta do regimento e solicitando a inclusão deste item na 
pauta da próxima reunião do Conselho. Foi destacada pelos presentes, a importância 
de esclarecer junto à Reitoria sobre a necessidade de celeridade do processo de 
aprovação deste documento no conselho, uma vez que ele é fundamental para a nova 
composição da CPA. Também que pelo volume de trabalho a ser realizado no próximo 
ciclo avaliativo - 2013/2016 - seria coerente que os novos membros da CPA já estejam 
nomeados até o final de 2012. 
 

ASSUNTOS TRATADOS 
 

1. Revisão da minuta do texto do regimento da CPA: a fim de encaminhar para 
apreciação do ConsUni da UFABC, a primeira versão do regimento da comissão, 
datada de 23/03/2010, foi lida e discutida pelos presentes artigo por artigo. Finalizada 
a revisão, a versão final será enviada à Secretaria Geral, conforme item 2 acima. 
2. Apresentação da minuta do regimento no ConsUni: para apreciação como 
expediente, a minuta do regimento terá que apresentada por um membro da CPA. 
Caso haja algum impedimento da coordenadora, a Alda se comprometeu a colaborar, 
no entanto, ficou combinado que seria importante a presença de todos os membros da 
comissão na reunião do Conselho. Eliane se comprometeu a repassar todas as 
informações a respeito dessa demanda por email aos membros da comissão.        
 

 


