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Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, realizou-se na sala de 

reuniões da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) a sexta Sessão Ordinária da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), exercício dois mil e dezenove, 

com as seguintes presenças: membros da CPA – Eliana Zandonade – Presidente, Ilane Coutinho 

Duarte Lima, Jaime Souza Sales Junior e Luciane Bresciani Salaroli; coordenador de CPAC – Klaus 

Fabian Côco – do campus de Goiabeiras; e a servidora da Secretaria de Avaliação Institucional 

(Seavin), Josefa Matias Santana. A Senhora Presidente declarou aberta a sessão. Justificou-se a 

ausência, em virtude de problemas de conexão com a internet, dos seguintes coordenadores de CPAC 

que participariam por webconferência: Fabiana Vieira Lima – do campus de São Mateus e Maristela 

de Oliveira Bauer – do campus de Alegre; posteriormente, foram orientados via telefone. Pauta: 

estruturação do Projeto de Avaliação Institucional (PAI). A Presidente rememorou que este Grupo de 

Trabalho (GT-03) foi constituído para continuar a elaboração do PAI da Ufes. Ficou deliberado que 

o PAI será estruturado da seguinte forma: I Introdução; II Caracterização da Ufes, com a missão; III 

Referências da avaliação segundo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes); 

IV Avaliação institucional da Ufes; V Projeto de Avaliação Institucional – objetivos, metodologia e 

instrumentos de avaliação; e VI Fluxograma de Atividades. Ficou estabelecido o seguinte cronograma 

para os trabalhos do GT03: vinte e sete de junho – encaminhamento das orientações do que ficou 

deliberado nesta reunião; doze de agosto – envio à Presidente da CPA dos textos que integrarão o PAI; 

treze de agosto – envio do cronograma de reuniões; vinte e dois de agosto – devolutiva dos textos; e 

vinte e nove de agosto – reunião para o fechamento dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, a 

Senhora Presidente agradeceu aos presentes e declarou encerrada a sessão. 
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