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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 17/11/2016. 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, foi realizada 

na Sala de reuniões nº 1 do DAOCS a Segunda Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação 

da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, com as presenças de Eliana Zandonade 

(Presidente), Alexandre Severino Pereira (Secretário), Ilane Coutinho Duarte Lima, Maria José 

Oliveira Lima Roque e Nagela Valadao Cade, e com as ausências de Alberto Frederico Salume 

Costa, Marcello França Furtado, Marluza de Moura Balarini e Wesley Vitor da Silva. Havendo 

número legal de membros presentes, a Senhora Presidente declarou aberta a sessão. Pauta: (1) 

Apresentação entre os membros da CPA – todos os membros presentes se apresentaram; (2) 

Resolução nº 49/2016-CUN/UFES – a Presidente comentou os principais pontos da referida 

resolução e sua visão sobre o papel da CPA, falou ainda sobre algumas propostas para a avaliação 

institucional e solicitou que outras ideias sejam apresentadas nas próximas reuniões; (3) I Seminário 

de Integração da Avaliação Institucional: Avalia UFES! - a Presidente comentou o evento; (4) 

Calendário de Reuniões da CPA – foi apresentado o calendário de reuniões previstas para o ano de 

2016. Encerrada a pauta da sessão, o membro Alexandre sugeriu que a Comissão solicitasse a 

criação de contas nas ferramentas “Nuvem UFES” (para compartilhamento de arquivos), E-mail 

institucional para a CPA e para as CPAC (comunicação institucional) e Sistema de Atas da UFES 

(para registro das atas das sessões). Aceita a sugestão, a solicitação foi encaminhada a SEAVIN para 

providências. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu aos presentes e declarou 

encerrada a sessão, e eu, Alexandre Severino Pereira, Secretário da Comissão Própria de Avaliação 

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

 

Vitória/ES, 17 de novembro de 2016. 
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