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

Ata da Terceira Reunião Ordinária de 2017 da
Comissão Própria de Avaliação dos Cursos do
CCHN da Universidade Federal do Espírito
Santo, realizada no dia 03 de maio de 2017.
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas, na Sala de 104 do
Módulo II dos Programas de Pós-Graduação do CCHN, foi realizada a Terceira 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: Albert Dietchfield, Rosenir Puton e
Mariza Moraes, quórum legal, a professora Mariza Moraes, Presidente da CPAC, deu por aberta a
reunião. 1. Comunicações: A Profa. Mariza Moraes comentou que a CPAC continua desfalcada das
representações discentes da graduação e da pós-graduação. A Servidora Rosenir Puton indagou
sobre a ausência dos representantes da sociedade civil. A Presidente da CPAC explicou que estes
membros serão solicitados a comparecerem às reuniões quando os trabalhos da Comissão tiverem
sido efetivados. A participação deles foi concebida no intuito de apontar o conjunto de
problemáticas levantadas e as soluções encontradas e operacionalizadas no âmbito do Centro. 2.
Expediente. O Prof. Albert Dietchfield relatou para a Servidora os conteúdos das últimas duas reuniões:
distribuição de tarefas e aquisição do arcabouço legal a respeito das atividades avaliadoras do ensino
superior. A Servidora Rosenir Puton justificou sua ausência nos primeiros encontros devido à licença
médica que lhe foi concedida por causa da gravidez. A Profa. Mariza Moraes comunicou que todos
receberão uma cópia da Portaria que os nomeou para compor a CPAC do CCHN. A Servidora Rosenir
Puton comentou que vem acompanhando os trabalhos da equipe por meio das permutas eletrônicas (emails) e pela leitura das atas e do Manual AVALIAR- documento basilar sobre avaliação, compilado pela
SEAVIN. . 3. Ordem do dia: Perfil do servidor. A Profa. Mariza Moraes comunicou aos presentes

que a reunião tinha uma pauta única: análise do perfil do servidor na esfera do ambiente de
trabalho. Para levar a cabo tal empreitada será necessária a elaboração de um documento de
coleta de dados. Para tanto, a Presidente da CPAC listou alguns tópicos, que foram
complementados pelos membros por meio de comentários de inclusões ou exclusões de tópicos.
Esta enquete será anexada à presente ata. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela
Senhora Presidente da CPAC, e eu, Rosenir Puton, membro da Comissão, lavrei a presente ata
que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e demais membros presentes. Vitória, 03 de maio
de 2017.
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