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Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas, realizou-se a terceira 

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

Santo (Ufes), exercício dois mil e vinte, por intermédio do link 

https://meet.jit.si/Reuniao_CPA_22.04.2020_9h, sob a presidência da professora doutora Eliana 

Zandonade (presidente da CPA), com as presenças dos seguintes membros da CPA: Ilane Coutinho 

Duarte Lima, Jaime Souza Sales Junior, Luciane Bresciani Salaroli e Sebastião Luiz de Paula. A 

Senhora Presidente declarou aberta a sessão. Informes. A presidente da CPA, Eliana Zandonade, 

comunicou os seguintes informes de ações realizadas a partir do início do afastamento social como 

medida da Ufes para reduzir a contaminação pelo novo coronavírus : a) reuniu-se virtualmente com 

a servidora Josefa Matias Santana para traçar as tarefas a serem realizadas durante a quarentena; b) 

documento avulso nº 23068.063034/2019-44 – encaminhou-se análise, por curso específico, dos 

estudantes do curso de Administração/CCJE, noturno, gerada a partir do banco de dados da CPA; c) 

atualizou-se a postagem das atas da CPA, assim como foram publicados os documentos enviados 

pelas CPACs; d) publicou-se no sítio da CPA as notícias de divulgação da própria CPA e das ações 

realizadas pela Gestão da Ufes a partir das fragilidades apresentadas nos Relatórios de Autoavaliação 

Institucional (RAIs), como Notícias da CPA (Divulgação/Acessibilidade/Infraestrutura/Projeto 

Pedagógico de Curso/Segurança), selecionadas do Jornal Informa e do sítio da Ufes pela 

mestranda/servidora Josefa Matias Santana para sua pesquisa no Programa de Pós-Graduação de 

Mestrado Profissional em Educação (PPGMPE) da Ufes; e) solicitou-se à Assessoria de Gestão da 

Reitoria, via e-mail, resposta aos pedidos de infraestrutura para a CPA, protocolados números 

23068.707033/2017-51 e 23068.016059/201-78; f) agendou-se reunião com os coordenadores das 

Comissões Próprias de Avaliação de Centro (CPACs), próximo dia vinte e quatro, facultada a 

participação dos demais membros da CPA; além disso, informou que g) será finalizada até o mês de 

agosto a primeira versão, para avaliação, do Projeto de Autoavaliação Institucional (PAI) da Ufes; e 

h) pedido de desligamento de Luciane Bresciani Salaroli, membro representante docente na CPA, a 

partir do mês de junho. A membra Luciane Bresciane Salaroli sugeriu que fosse substituída por um 

dos coordenadores de CPAC de um dos centros do campus de Goiabeiras, haja vista a experiência 

adquirida enquanto membro de uma CPAC, assim como a facilidade de mobilidade em virtude de ser 

o campus com o maior número de cursos com previsão de avaliação e, consequentemente, com mais 

convocações para as reuniões com os avaliadores de curso designados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O membro Ilane Coutinho Duarte Lima 

informou que seu mandato encerra no mês de setembro, não podendo mais ser prorrogado, e fará a 

transição para o próximo membro representante dos técnico-administrativos. A presidente da CPA, 

Eliana Zandonade, demonstrou preocupação com a transição de vários membros em um curto 

período, tendo em vista o fim de vários mandatos previsto para os meses de agosto e setembro. 

Rememorou que no sítio da CPA estão publicizados todos os documentos relacionados à CPA. 

Convidou os membros a visitarem a página da CPA e encaminharem sugestões de inserções e/ou 

alterações por e-mail. Pauta. RAI – Ano-Base 2019. A presidente da CPA, Eliana Zandonade, 

informou que encaminhou ao Procurador Educacional Institucional, Marcos Renato Lorenção, dia 

dezesseis de março, o RAI – Ano-Base 2019 para postagem no sistema e-Mec, publicizado na página 

da CPA. Ficou deliberado: (i) ofício informando a postagem do RAI – Ano-Base 2019 aos seguintes 

gestores participantes da pesquisa: Reitor, Vice-Reitor, Chefe de Gabinete, diretores de centro, 

https://meet.jit.si/Reuniao_CPA_22.04.2020_9h


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

 

coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação, pró-reitores, diretor da Biblioteca Central, 

secretários e superintendentes; (ii) ofício ao Reitor comunicando a situação de mandato dos membros 

da CPA; (iii) ofício à Superintendência de Comunicação (Supec) informando sobre a postagem do 

RAI – Ano-Base 2019 e que a CPA vem se reunindo virtualmente; (iv) ofício ao Superintendente de 

Tecnologia da Informação (STI) solicitando agendamento de reunião sobre a importância de um link 

na página principal da Ufes para contato direto com a CPA. Nada mais havendo a tratar, a Senhora 

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

Secretária Executiva da Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin), setor de apoio da CPA, lavrei 

a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. 

 

Vitória/ES, 22 de abril de 2020. 

 

Eliana Zandonade (Presidente) 

Ilane Coutinho Duarte Lima 

Jaime Souza Sales Junior 

Luciane Bresciani Salaroli 

Sebastião Luiz de Paula 

 

... demais presentes... 


