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Ata da Primeira Reunião Ordinária de 2017 da
Comissão Própria de Avaliação dos Cursos do
CCHN da Universidade Federal do Espírito
Santo, realizada no dia 31 de março de 2017.
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas, na Sala de
Reuniões do CCHN, foi realizada a Primeira Reunião Ordinária de 2017 da CPAC do Centro de
Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo, com a presença dos
seguintes membros: Renato Neto, Plínio Ribeiro de Souza e Mariza Moraes, quórum legal, a
professora Mariza Moraes, Presidente da CPAC, deu por aberta a reunião. 1. Comunicações:
Apesar de não fazer parte, oficialmente, da CPAC o Prof. Renato Neto, diretor do CCHN, se colocou
à disposição da Comissão para cooperar ativamente nos trabalhos e também demonstrou
disponibilidade para participar das reuniões. Desse modo, nesta reunião, sua participação foi
entendida como sendo um membro da CPAC. 2. Expediente. O Prof. Renato Neto, diretor do CCHN,
informou que tem envidado esforços para que as representações discentes, da graduação e da pósgraduação, sejam feitas o mais rápido possível para que o andamento da Comissão siga o seu curso dentro
dos parâmetros estabelecidos pela Resolução Cun Ufes 49/2016, que regulamenta os trabalhos da CPAC.

3. Ordem do dia: 1. A Profa. Mariza Moraes fez um breve relato sobre os membros da
Comissão, ressaltando que suas atribuições estão definidas pela Resolução 49/2016 do Conselho
Universitário da Instituição. Comunicou que todos receberão uma portaria com a nomeação, que
este documento ainda não foi exarado porque ainda faltam alguns membros do corpo discente.
Avançando em suas pontuações, a Presidente da CPAC reafirmou que fez a distribuição impressa
e digital do Manual da Seavin (Secretaria de Avaliação Institucional) aos membros da CPAC e
sugeriu que todos fizessem uma leitura atenta do seu conteúdo, que é complexo, para que se
concretize o empoderamento do mesmo. 2. O Servidor Plinio Ribeiro alertou para a importância
das atividades avaliativas, demonstrando que os tópicos a serem avaliados são relevantes para a
manutenção da qualidade dos serviços que o CCHN tem oferecido à comunidade. 3. O Prof.
Renato Neto recordou-se de um protocolado que a CPA (Comissão Própria de Avaliação
Institucional) havia enviado em meados de dezembro de 2016 e ressaltou que este documento
pode balizar as ações da CPAC, colocando-o à disposição para a consulta dos membros da CPAC.
4. A Profa. Mariza Moraes submeteu o cronograma de reuniões (temas e datas) aos presentes,
solicitando o envio de sugestões. O Servidor Plínio Ribeiro mencionou que estava de acordo com
o calendário e os tópicos das reuniões. A Profa. Mariza Moraes comunicou que o cronograma
havia sido enviado à SEAVIN e à CPA e que ambas as entidades aprovaram as propostas
temáticas para os encontros. O Servidor Plínio Ribeiro comentou os tópicos do cronograma e
sinalizou que a divisão temática por dupla de membros traria dinamismo às reuniões. Neste
momento, os tópicos do cronograma foram lidos e o Prof. Renato Neto destacou o levantamento a
ser feito em termos de infraestrutura predial. A Profa. Mariza Moraes alertou para a questão da
acessibilidade. O diretor interveio outra vez, sugerindo que o levantamento fosse feito por meio
de vistoria in loco, questionário ou entrevista aos partícipes das atividades acadêmicoadministrativo culturais do CCHN. Antes de passar para o próximo ponto da pauta, a docente
Mariza Moraes alertou aos presentes que por sugestão do vice-presidente da CPAC o dia da
semana escolhido, no caso sexta-feira, foi mudado para quarta-feira, devido aos empenhos
didáticos do Prof. Albert Ditchfield. Houve anuência por partes dos membros. 5. Para ilustrar o
cronograma, a Presidente da CPAC elaborou alguns slides. O Servidor Plínio destacou que seria
importante comunicar aos funcionários do CCHN que o trabalho da CPAC não é avaliador de

2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SSANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DE CURSOS

suas performances enquanto profissionais lotados neste Centro, mas que se tratava de uma oitiva
de suas próprias perspectivas com relação ao ambiente de trabalho e às suas atribuições
funcionais. 6. A Profa. Mariza Moraes se deteve em cada slide desenvolvendo o conceito e
tecendo hipóteses de abordagem para cada um deles, nos aspectos qualitativos e quantitativos,
com vistas à obtenção satisfatória dos dados que alimentarão o relatório a ser enviado à CPA e à
SEAVIN. O Prof. Renato Neto sugeriu que a CPAC pudesse comparecer a uma reunião do
conselho departamental do CCHN para divulgar o trabalho e, ao mesmo tempo, sensibilizar os
gestores e professores da importância dos trabalhos da Comissão. Houve anuência dos membros
sobre o assunto. O Servidor Plínio Ribeiro ressaltou que fará, ao lado do membro Rosenir
Puton, também servidora, um trabalho de conscientização sobre as ações avaliativas juntos aos
seus pares. Por fim, a Profa. Mariza Moraes destacou a importância da reforma curricular que
está sendo feitas pelos NDEs e colegiados de cursos e ventilou a possibilidade de postergar a
coleta de dados sobre o item Organização Curricular para a última etapa dos trabalhos da CPAC,
visto que por conta da complexidade da Resolução CNE/CES 02/2015, também chamada de
Diretrizes Curriculares parra cursos de Formação de Professores, os cursos de licenciatura
precisariam de considerável tempo para ajustar os seus projetos pedagógicos à nova legislação.
Houve concordância com a proposta por parte dos integrantes da CPAC presentes. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela Senhora Presidente da CPAC, e eu, Plínio Ribeiro
de Souza, membro da Comissão, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por
mim e demais membros presentes. Vitória, 18 de abril de 2017.
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