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Aos vinte um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, 

realizou-se na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) a primeira Sessão 

Ordinária da Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), 

exercício dois mil e dezenove, com as presenças dos seguintes membros da CPA: Eliana Zandonade 

– Presidente, Guilherme Alves Barbosa Cogo, Ilane Coutinho Duarte Lima, Jaime Souza Sales Junior, 

Luciane Bresciani Salaroli, Maria José Oliveira Lima Roque e Sebastião Luiz de Paula. A Senhora 

Presidente declarou aberta a sessão. Comunicação: A) A presidente da CPA comunicou que a 

professora Nágela Valadão Cade, em virtude de sua aposentadoria, foi substituída pela professora 

Luciane Bresciani Salaroli. B) A Presidente da CPA narrou sobre a realização do seminário 

AvaliaUfes III, realizado em dezembro de dois mil e dezoito, em parceria com a Secretaria de 

Avaliação Institucional (Seavin). Pauta: (1) Relatório de Autoavaliação Institucional (RAI) – Ano-

Base 2018. A Presidente da CPA apresentou os gráficos, as tabelas e os dados que comporão o RAI, 

referentes à pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica, no mês de novembro de dois mil e 

dezoito, evidenciando: a metodologia utilizada, os registros – fragilidades e potencialidades – que 

mais se destacaram e o trabalho de divulgação que será realizado pelas Comissões Própria de 

Avaliação de Centro (CPACs). Ficou deliberado que os comentários referentes à leitura dos dados 

serão elaborados pelos membros da CPA, de acordo com o seguimento representativo nesta comissão 

– docentes, técnico-administrativos e representantes da sociedade –, até o dia oito de março. Ficou 

estabelecido o seguinte cronograma para os trabalhos relacionados ao RAI – Ano-Base 2018: vinte e 

um de fevereiro – distribuição do material a ser analisado; oito de março – entrega dos resultados; e 

onze de março – reunião para discussão dos resultados da pesquisa. Fica registrado que, após a sua 

postagem no sistema e-MEC, o RAI – Ano-Base 2018 será apresentado aos membros do Conselho 

Universitário (CUn) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. (2) Representante da CPA para 

o Grupo de Trabalho (GT) visando ao processo de Recredenciamento da Ufes, conduzido pela Seavin. 

Ficou deliberada a indicação dos membros Eliana Zandonade – titular e Guilherme Alves Barbosa 

Cogo – suplente, como representantes da CPA no GT do Recredenciamento. Fica registrada a data da 

próxima reunião desta comissão: dia onze de março, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, a 

Senhora Presidente agradeceu aos presentes e declarou encerrada a sessão, e eu, Josefa Matias 

Santana, Secretária Executiva da Seavin, setor de apoio executivo da CPA, lavrei a presente ata, que 

após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. 
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