UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 DA COMISSÃO PRÓPRIA
DE AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, foi realizada
na Sala de reuniões nº 1 do Departamento de Administração dos Órgãos Colegiados Superiores
(DAOCS) a Primeira Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal
do Espírito Santo – UFES, do exercício de 2017, com as presenças de Eliana Zandonade
(Presidente), Alexandre Severino Pereira (Secretário), Ilane Coutinho Duarte Lima e Wesley Vitor
da Silva, e com as ausências de Alberto Frederico Salume Costa, Marcello França Furtado, Marluza
de Moura Balarini, Maria José Oliveira Lima Roque e Nagela Valadao Cade. Havendo número legal
de membros presentes, a Senhora Presidente declarou aberta a sessão. Comunicação: A servidora
Ilane informou sobre o andamento dos trabalhos relacionados à integração das Bibliotecas Setoriais
e seus acervos no Sistema Integrado de Bibliotecas da UFES (SIB/UFES). Pauta: (1) Relatório da
CPA – a Presidente informou aos membros que estava trabalhando os dados de avaliação dos cursos
de graduação solicitados aos Coordenadores dos Cursos relativos às fragilidades dos cursos
identificadas a partir da visão do próprio coordenador e de avaliações do MEC. Informou também
que o Secretário de Avaliação Institucional estava organizando outros dados sobre infraestrutura da
Universidade. Informou ainda que esses dados serão utilizados na composição do Relatório de
Autoavaliação Institucional (RAI) referente ao ano de 2016. Foi decidido que o relatório produzido
será analisado e aprovado em reunião a ser realizado em março de 2017; (2) Calendário de
avaliação dos cursos a serem avaliados em 2017 (previstos): CENS (Nutrição); CCE (Física /
Química); CCHN (Oceanografia); CCJE (Gemologia); CCS (Medicina); CT (Tecnologia em
Manutenção Industrial); Ceunes (Ciência da Computação - 09 a 12 de abril / Pedagogia) – A
Presidente informou a necessidade de participação de membros da CPA/UFES nas visitas de
avaliação dos cursos pelo MEC. Foi decidido que uma escala de participação será organizada
considerando o calendário de visitas e a disponibilidade dos membros da Comissão; (3)
Cronograma de Reuniões – o cronograma não foi definido em razão de não estarem definidos os
horários de trabalho dos membros. Foi decidido que a próxima reunião ocorrerá no fim de
março/2017 para análise e aprovação do RAI 2016. Nessa ocasião pretende-se definir as data das
reuniões seguintes; 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, 15 de fevereiro de 2017.
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