
UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO         ESPÍRITO         SANTO

CENTRO         DE         CIêNCIAS         JURíDICAS         E         ECONôMICAS

ATA         EM         APROVAÇÃO

ATA         DA         PRIMEIRA         SESSÃO         EXTRAORDINÁRIA         DO(A)         COMISSãO         PRóPRIA         DE
AVALIAçãO         DE         CENTRO         DE         ENSINO         (CPAC)         DA         UNIVERSIDADE         FEDERAL         DO
ESPÍRITO         SANTO,         REALIZADA         EM         06/06/2017.

Aos         seis         dias         do         mês         de         junho         do         ano         de         dois         mil         e         dezessete,         às         nove         horas,         foi         realizada         no(a)

Sala         601         a         Primeira         Sessão         Extraordinária         do(a)         Comissão         Própria         de         Avaliação         de         Centro         de

Ensino         (CPAC)         da         Universidade         Federal         do         Espírito         Santo         -         UFES,         com         a(s)         presença(s)         de

Ricardo         Roberto         Behr         (Presidente),         Annor         da         Silva         Junior,         Haroldo         Santos         Filho,         Liliana         de

Mello         Braz         Alencar         e         William         Gabriel         Correa         Petris,         e         com         a(s)         ausência(s)         de         Eduardo         Reis

Araujo,         Elaine         Silva         Chaves,         Rochester         Santana         de         Lima         e         Tarso         Candido         Borges.         Havendo

número         legal         de         membros         presentes,         o(a)         Senhor(a)         Presidente         declarou         aberta         a         sessão.

INFORME         1:         Os         membros         da         CPAC         apresentaram         a         Comissão         e         o         Relatório         de         Avaliação

Institucional         -         ano         base         2016,         elaborado         pela         CPA/UFES         com         dados         levantados         junto         aos

colegiados         de         cursos,         apontando         os         aspectos         de         maior         relevância         para         avaliação         do         INEP/MEC..

INFORME         2:         Estavam         presentes         à         reunião         representantes         dos         curso         de         Administração,

Arquivologia,         Biblioteconomia,         Ciências         Contábeis,         Economia         e         Gemologia.         O         Prof.         Emanuel

Rodrigues         Junqueira         de         Matos,         Chefe         do         Departamento         de         Ciências         Contábeis,         questionou         sobre

a         possibilidade         de         atribuir         sansões         aos         docentes         que         não         cumprem         suas         obrigações         com         a

instituição.         A         Profª.         Luciana         Itida         Ferrari,         Chefe         do         Departamento         de         Arquivologia,         sugeriu         que

a         CPAC         auxiliasse         na         intervenção         junto         aos         professores         que         descumprem         os         requisitos.         Os

membros         da         Comissão         lembraram         que         a         CPAC         não         tem         papel         coercitivo         e         pode         apenas         sugerir

reformas         às         normas         da         UFES.         Seguiu-se         a         análise         dos         programas         de         graduação,         inciando-se         pelo

curso         de         Economia.         O         Prof.         Alexandre         Ottoni         Teatini         Salles,         Coordenador         do         Curso,         explicou

que         em         2014         houve         uma         revisão         do         Projeto         Pedagógico         do         Curso         -         PPC         -,         sucedida         por         uma

avaliação         do         MEC         que         atribuiu         conceito         4.         O         novo         PPC         foi         implementado         no         semestre         2016/1.

Para         manter         a         atualização         da         bibliografia,         algumas         disciplinas         foram         baseadas         em         'papers',         apesar

do         MEC         não         ser         favorável.         A         Profª.         Janaina         Bastos         Depianti,         Coordenadora         do         Curso         de

Gemologia,         relatou         que         o         Núcleo         Docente         Estruturante         (NDE)         do         curso         é         atuante         e         o         PPC         já

sofreu         diversas         atualizações.         Como         pontos         críticos,         a         professora         apontou         questões         de

infraestrutura         (alguns         espaços         físicos         não         possuem         acessibilidade         plena         e         laboratórios         não

preenchem         completamente         requisitos         de         segurança)         e         a         biblioteca         não         possui         a         bibliografia

integralmente.         Sobre         o         curso         de         Biblioteconomia,         a         Profª.         Neusa         Balbina         de         Souza,

Coordenadora         do         curso,         explicou         que         recebeu         a         visita         do         MEC         em         2015,         com         conceito         4.

Segundo         o         relatório         emitido         para         instituição         regulamentadora,         o         PPC         do         curso         estava

desatualizado         e         não         contemplava         todos         os         aspectos         legais.         Em         2016,         o         PPC         foi         atualizado         para

cumprir         os         requisitos         do         MEC         e,         no         momento,         os         docentes         estão         em         elaboração         de         novo         PPC,

com         previsão         de         implementação         em         2018.         A         Chefe         do         Departamento         de         Arquivologia         também

indicou         uma         avaliação         do         MEC         em         2015,         sucedida         pela         criação         de         um         novo         PPC         que         será

implementado         em         2017/2.         A         Coordenadora         do         Curso         de         Ciências         Contábeis         Vespertino,         Profª.

Luzia         Zorzal,         relatou         a         avaliação         do         MEC,         com         conceito         4         e         destacou         como         principal         problema         a

bibliografia,         que         foi         completamente         alterada         para         atender         padrões         internacionais,         mas         não         sofreu
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a         mesma         atualização         nas         bibliotecas         da         UFES         e         a         carga         horária         do         curso,         já         que         a         UFES         não

possui         norma         sobre         a         matéria         (carga         horária         efetiva).         Por         fim,         o         Professor         Duarte         de         Souza         Rosa

Filho,         representando         a         Coordenação         do         Curso         de         Administração         Noturno,         afirmou         que         o         NDE

preparou         no         PPC         para         os         dois         cursos         (matutino         e         noturno),         mas         não         será         possível         o         mesmo

projeto         para         ambos,         persistindo         o         problema         da         integralização.         .Nada         mais         havendo         a         tratar,         o(a)

Senhor(a)         Presidente         agradeceu         a         presença         e         declarou         encerrada         a         sessão,         e         eu,         Caroline         Bolsoni

Ribeiro,         Secretário(a)         do(a)         Comissão         Própria         de         Avaliação         de         Centro         de         Ensino         (CPAC),         lavrei

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

06         de         junho         de         2017

Ricardo Roberto Behr (Presidente) Annor da Silva Junior

Haroldo Santos Filho Liliana de Mello Braz Alencar

William Gabriel Correa Petris
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