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Criada em 2004 

pela Resolução 

nº 14/2004 do 

Conselho 

Universitário 

(CUn) da UFES 



Reformulada 

Resolução nº 

49/2016 – CUn 

e este é o 2º 

relatório desta 

gestão. 



Valquíria Camin de Bortoli Docente 

Rodrigo Randow de Freitas Docente 

Josiane Baldo Técnico-Administrativo 

Alexandre Magno Araújo Técnico-Administrativo 

Melina Almeida Magalhães Discente Regular 

Maria Letícia Almeida Farias Discente Regular 

Vinicius Molini Benedito Egresso 

Adriani Geraldo Ribeiro Membro externo - COREN-ES 

Adeylson Lichtenheid Craus Bertuani Membro externo - Conselho 
Municipal de Educação/SM 
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Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 

nº 065 de 2014, a avaliação 

institucional interna está inserida 

no contexto do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), instituído Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004  
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Finalidades a melhoria 

da qualidade da 

educação superior e a 

expansão de sua oferta 



Como a pesquisa foi conduzida? 



Documento incluiu os 

relatórios:  

2013 – 2016 - 2017  

 

A pesquisa com os alunos 

EaD realizada: 2015 
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DOCENTES 



ResultadosResultadosResultadosResultados    











CeunesCeunes  



Relatos dos professores não foram 
muito diferentes de alunos e 

Técnicos Administrativos 







“Gestão mais 
participativa e 

transparente. mais 
segurança e iluminação, 
limpeza e sinalização”  

“A homepage poderia dispor 
à comunidade de 

informações mais acessíveis 
sobre setores, funções,  

contato e serviços” 

“Criar serviço de 
atendimento de 
emergência para 

alunos no campus. 
Quando o aluno 

passa mal o 
professor não sabe o 

que fazer” 



ESTUDANTES 











“Precisamos 
de 

atendimento 
psicossocial 
eficiente” 

“Tive que 
comprar livros 

porque os livros 
da biblioteca não 
são suficientes”  

“A Gestão de 
recursos poderia ser 
mais discutida entre 

a comunidade 
acadêmica e não 

apenas explanada. “ 



CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM 

EDUCAÇÃO 















“Falta 
integração 

entre todas as 
instâncias da 

Ufes.” 

“O 
planejamento 

da instituição é 
desconhecido 
pelos setores 
operacionais”  

“Nossa estrutura 
administrativa é 
arcaica e dificulta 
muito o 
desempenho da 
instituição”  



PESQUISA COM OS GESTORES A 

PARTIR DAS FRAGILIDADES 

APONTADAS: AÇÕES REALIZADAS E 

PLANO DE AÇÕES 



 Projetos de Apoio Acadêmicos de Tutoria Professor-

aluno e Aluno-aluno, tem atendido estudantes, dando 

apoio acadêmico necessário tanto em relação a ações 

pedagógicas quanto em relação aos conteúdos 

Ceunes 

Projetos de PAEPE representam importante apoio 

estudantil - Monitorias 



 Diversos cursos estão em processo de alteração do PPC 

para correção das fragilidades apontadas na estrutura 

curricular 

Ceunes 

NDEs vêm sendo reestruturados e têm trabalhado 

nas alterações de PPCs para atendimento às 

demandas necessárias 



Ceunes 

Atendimento CASAS com Enfermeira, Técnica 

em Enfermagem e Psicólogo, além de 

Assistentes Sociais - Ampliação do atendimento 

período noturno 

 



CPAs de Centro têm feito avaliação interna 

constante e tende a melhorar 

consideravelmente a interlocução com a 

comunidade acadêmica. 

Ceunes 



Levantamento da bibliografia necessária para 

suprir demanda urgente dos cursos/alunos 

Ceunes 

Estruturação da planta do laboratório das químicas, 

o qual irá incorporar laboratórios importantes para 

os cursos de graduação 



PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PDI 2015-2019 



Restruturação do parque de laboratórios; 

Ppcs dos cursos de graduação; 

Campos de estágio. 

Plano de acessibilidade; 

Capacitação sobre as exigências do Sinaes; 

 Integração da graduação com pós-graduação; 

Política de sustentabilidade ambiental; 

Segurança. 



http://avaliacaoinstitucional.ufes.br  

Cpac: valquiria.bortoli@ufes.br e rodrigo.r.freitas@ufes.br 
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