ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e
cinco minutos, pela plataforma virtual TEAMS, iniciou-se a primeira reunião da Comissão Própria de
Avaliação da Universidade de Brasília, presidida pela professora Andrea Felippe Cabello, presidente da
Comissão, e secretariada por Fabiana Rodrigues de Araújo. Estavam presentes Cristina Madeira
Coelho (Docente da FE), Denise Imbroisi (Decana do Decanato de Planejamento e
Avaliação
Institucional),
Delano
Moddy
Simões
da
Silva
(Coordenador
da CAI/DPO), Fernanda Passini Moreno (Representante do Decanato de Graduação), Guilherme Viana
Ferreira (Diretor da DAI/DPO), Leandro de Oliveira Evangelista (Técnico-administrativo da FUP), Luiz
Paulo Kikuchi Cardoso (Técnico-administrativo da FCE). Ausências justificadas: Maria de Lourdes Pereira
dos Santos (Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã - CEDEP). Ausências: Célia Côrrea
Nunes Xakriabá (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB). Dando início à reunião, a Profa. Andrea
cumprimentou os membros presentes, se apresentou e passou a palavra aos demais membros. Em
seguida a professora falou a respeito do objetivo e da importância da avaliação para a Instituição. Leu
o Ato da Reitoria 0613/2021 o qual constitui a Comissão. A profa. Denise pediu a palavra e agradeceu, em
nome da Reitoria, a participação dos membros e da profa. Andrea, por ter aceitado o convite. Ainda em
nome
da
Magnífica
Reitora
mencionou
a
valorosa
colaboração
da
profa. Claudia Maffini Griboski, presidente da última Comissão da CPA, e dos membros. A profa. Andrea
apresentou o Plano de Auto-avaliação 2020-2022 da Universidade, disponível no site cpa.unb.br. A profa.
Denise fez alguns esclarecimentos a respeito desse processo avaliativo e ressaltou a importância do
engajamento das unidades. A profa. Andrea apresentou a proposta de calendário para as visitas nas
unidades: 2 de agosto – FCE; 16 de agosto – FGA; 30 de agosto – FUP; 13 de setembro – FAV; 27 de
setembro – FT; 4 de outubro – FS; 15 de outubro – FAU; 25 de outubro – FM; 5 de novembro – IG. Passou
a palavra para o prof. Delano que apresentou, brevemente, o documento elaborado pela
Coordenadoria de Avaliação Institucional, que será apresentado às unidades. Nada mais havendo a tratar,
a profa. Andrea agradeceu a participação de todos e às dezoito horas e dezessete minutos encerrou a
reunião, da qual lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Fabiana
Rodrigues de Araújo, e pela Presidente da Comissão.
Documento assinado eletronicamente por Andrea Felippe Cabello, Membro da Comissão Própria de
Avaliação da UnB, em 03/08/2021, às 07:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6893356 e
o código CRC C37D42EE.
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