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MEMÓRIA DE REUNIÃO DA CPA 
 

 Data: 19/08/2010 
 Local: Sala 304 do Bloco B / Campus Santo André 
 Presentes: Eliane Cristina da Silva Nascimento; Emerson Soares; Guilherme 

Hernandes Casanova; Raquel de Almeida Ribeiro e Leonardo Silva 
(representando Alda Maria Napolitano Sanchez)  

 Ausências justificadas: Alda Maria Napolitano Sanchez; Karla Vittori; Luiz 
Fernando Magri Dias Galdino 

 Ausências não justificadas: Olívio Manoel de Souza Avila  
 

INFORMES 
 
1. Secretaria da CPA: Eliane informou que foi solicitado ao Prof. Klaus W. Capelle da 
comissão responsável por alocação de espaços da UFABC, planejamento para 
alocação de secretaria da CPA (CI nº 03/2010 – CPA/UFABC). Em resposta (CI nº 
102/2010), o Prof. Klaus W. Capelle informou que não existe uma comissão 
responsável pela alocação de espaço na UFABC, mas sim um grupo de trabalho que 
fará propostas a respeito do assunto. Também solicitou entrar em contato com o Pró-
Reitor Prof. Derval Rosa para formulação de uma proposta consolidada da Prograd. 
Após essa resposta, outra CI de mesmo conteúdo (CI nº 04/2010 – CPA/UFABC), foi 
encaminhada à Reitoria aos cuidados do Prof. Júlio Francisco B. Facó, chefe de 
gabinete. O mesmo encaminhou para a Prefeitura Universitária, na pessoa do Prof. 
Ricardo Gaspar que encaminhou para o grupo de trabalho para elaboração de plano 
diretor de infraestrutura do campus Santo André, na pessoa do Prof. Klaus W. Capelle 
(CI/PU nº 226/2010). A CPA ainda não recebeu resposta sobre o assunto. 
2. Avaliação de cursos: Prof. Derval Rosa, Pró-Reitor de Graduação, fez contato com 
a CPA solicitando que a comissão faça parte da construção da proposta de avaliação 
de cursos, trabalhando em conjunto com o Chefe da Divisão de Assuntos 
Educacionais Sr. Oswaldo Ortiz Fernandez Junior. A solicitação foi baseada no fato de 
que a CPA poderia dar suporte nesta atividade. 

 
ASSUNTOS TRATADOS 

 
1. Seminários com a comunidade: a comissão discutiu o assunto e foram 
apresentadas as seguintes sugestões: 
- Raquel sugeriu que seja feito folder e bunner com informações sobre a comissão e 
convidando para os seminários. Nesse material já deverá ter a informação dos 
horários e a qual público será destinado. Também sugeriu que seja feito em horário 
diurno e noturno para cada segmento. 
- Guilherme acrescentou que além do folder poderia ser feito cartaz e que o material 
seja divulgado no site da comissão e nos murais da universidade. 
- Emerson sugeriu que durante os seminários seja lançado um concurso para 
logo/mascote da CPA. 
- Eliane sugeriu que nos seminários, além da apresentação da comissão, também 
sejam tratadas as dimensões de avaliação de uma forma mais concreta, conforme 
está no documento “Orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das 
instituições” do INEP. Foi comentado que objetivando não se estender no horário dos 
seminários, serão divididas as dimensões de acordo com potenciais afinidades dos 



segmentos. Acrescentou-se que no material de divulgação será informado que a 
divisão por segmentos é apenas para organização, mas que se houver interesse as 
pessoas serão bem-vindas em todos os seminários.  
 

DECISÕES 
 
1. Secretaria da CPA: ficou decidido que a comissão aguardará mais uns dez dias e se 
não houver resposta da Prefeitura Universitária, será feito novo contato com o Prof. 
Ricardo Gaspar. 
2. Avaliação de cursos: a comissão consensuou que nesse momento não poderá se 
responsabilizar pelo processo, mas poderia atuar como apoio às coordenações. Eliane 
ficou responsável em fazer contato com a Divisão de Assuntos Educacionais e com a 
Assessoria Pedagógica da Prograd para se inteirar de como está o processo e 
verificar as possibilidades para a atuação da comissão, dentro dos critérios acordados 
na presente reunião. Profª Raquel se dispôs a atuar nessa atividade, representando a 
CPA, assim que o trabalho for alinhado. 
3. Seminários com a comunidade: Eliane ficou responsável em fazer contato com a 
Alessandra da comunicação para viabilizar a confecção do material de divulgação e 
também verificar junto à Prograd a possibilidade do uso do auditório do bloco A para 
realização dos seminários. Quanto às datas a comissão consensuou os dias 22, 23 e 
24/09, sendo um dia para cada segmento e replicado em dois horários no diurno e no 
noturno. Raquel ficou responsável em enviar até o dia 24/08/2010 para o email da 
comissão uma proposta de conteúdo para o folder, a comissão terá até o dia 
30/08/2010 para sugestões. Também até o dia 30/08/2010 a comissão comprometeu-
se a ler o material do INEP e sugerir à quais dimensões cada segmento da 
universidade tem afinidade, para posterior preparação do conteúdo dos seminários.  


