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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM 14/12/2016. 

 

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

na Sala de reuniões nº 1 do DAOCS a Terceira 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 (ausência 

justificada por motivos de trabalho). Havendo número legal de membros presentes, a Senhora 

Presidente declarou aberta a sessão. Informes: (1) Criação da conta no Sistema Nuvem UFES. (2) 

Criação do e-mail institucional “cpa@ufes.br”. Pauta: (1) Nomear um responsável para redação das 

atas. O membro Alexandre foi nomeado para redigir as atas e tratar dos assuntos ligados a 

informática no âmbito da CPA. O referido membro comentou sobre a criação dos e-mails das 

CPACs e necessidade de atualização do sítio eletrônico “avaliacaoinstitucional.ufes.br” e destaque 

no Portal da UFES. (2) Criar documento para padronizar o diálogo com os Centros e CPAC. A 

Presidente apresentou proposta e foi decidido marcar reunião virtual com os presidentes das CPAC 

para o ano de 2017. Foi informada a tramitação de nova resolução que trata da definição e uso da 

carga horária prevista para as atividades junto a CPA e CPAC’s. (3) Aprovar método de trabalho 

interno da CPA, carga horária, plantão. A Presidente colocou a necessidade de alocação de sala para 

as atividades da CPA, bem como propôs elaboração de escala de plantão para atendimento pelos 

membros da CPA no ano de 2017.  (4) Decidir agenda e temas para o relatório 2016. Em razão das 

férias dos membros da CPA, foi proposto e aceito que a partir de fevereiro de 2017 serão iniciadas 

as atividades de análise de dados e elaboração do relatório, em conjunto com a SEAVIN, que por 

sua vez trabalhará com o relatório inclusive no mês de janeiro. (5) Calendário de reuniões anual 

2017 da CPA. Foi proposto e aceito agendar a próxima reunião ordinária desta Comissão para a data 

de 09/02/2017 às 09 horas na Sala de Reuniões n. 1 do DAOCS. 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, 14 de dezembro de 2016. 

 

 

Eliana Zandonade (Presidente) 

 

 

Alexandre Severino Pereira (Secretário) 

 

 

Ilane Coutinho Duarte Lima 

 

 

Maria José Oliveira Lima Roque 

 

mailto:cpa@ufes.br


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

 

Nagela Valadao Cade 

 

 


