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Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, foi realizada na Sala 

de reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) a 

Segunda 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, Nagela Valadao Cade e 

Maria José Oliveira Lima Roque, e com as ausências de Alberto Frederico Salume Costa, Marcello 

França Furtado, Marluza de Moura Balarini, e Wesley Vitor da Silva. Como ouvinte participou o 

senhor Sebastião. Havendo número legal de membros presentes, a Senhora Presidente declarou 

aberta a sessão. Comunicação: Não houve. Pauta: (1) RAI 2016 (Relatório de Avaliação 

Institucional) – A presidente comentou o procedimento de elaboração do relatório e os dados 

contidos do referido. Destacou que os principais dados tratam do acompanhamento das fragilidades 

dos cursos apontadas por avaliadores do MEC e pelos coordenadores de curso. Foi feita a 

identificação das condições de maior fragilidade. Em resumo, o RAI 2016 foi composto de 

avaliação de fragilidades dos cursos de graduação presencial, de relatório sobre a avaliação de 

cursos EAD e relatório de avaliação da infraestrutura dos Centros de Ensino. O relatório foi 

aprovado pela Comissão. Foi decidido que nas próximas reuniões será planejada a devolutiva dos 

resultados contidos no RAI para os Centros de Ensino; (2) Instruções para trabalho – O cronograma 

de trabalho da CPAC do CCHN foi apresentado e discutido. Foi proposto que as CPACs deverão 

iniciar os trabalhos pelo estudo dos documentos de base elaborados para dar suporte às atividades 

da CPA e das CPACs, a saber: Guia de Avaliação Institucional produzido pela CPA e SEAVIN, 

Relatórios de Curso do ENADE, Cadernos de Avaliação dos Cursos produzidos pela PROGRAD, 

Relatório de Avaliação Anual e relatórios de avaliação de cursos produzidos pela PROPLAN/UFES. 

Foi também registrada a proposta de recomendar a participação das CPACs nos Conselhos 

Departamentais dos Centros de Ensino. Foi proposta a criação de uma pasta compartilhada na 

Nuvem UFES para disponibilizar os documentos; (3) Agenda de reuniões com presidente CPAC – 

Foi definida a data de 27 de abril de 2017 para realização de reunião com os presidentes das CPACs; 

(4) Agenda reuniões CPA – Foram decididas as seguintes datas para as próximas reuniões – 27/04, 

18/05, 22/06 e 13/07. Todas as reuniões previstas para iniciar às 9 horas; (5) Participação CPA da 

reunião em São Mateus – 10/abril - A servidora Ilane estará presente na reunião e os outros 

membros da Comissão poderão participar por meio de videoconferência; (6) Próximos passos CPA 

– grupos de trabalho. A presidente informou que ficará disponível para atendimento na CPA, na sala 

da SEAVIN, de 7h às 11h nas segundas-feiras e de 9h às 13h nas terças e quintas-feiras. A 

presidente propôs a composição de grupos de trabalhos para estudo dos documentos disponível 

sobre avaliação institucional e de cursos, realização de diligências aos setores da UFES que 

produzem dados e documentos relevantes para avaliação e discussão das atividades da CPA e das 

CPACs. Foi proposta a marcação de reunião com a equipe de Gestão da Informação da PROPLAN 

e com a Direção do Núcleo de Tecnologia da Informação; 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, 30 de março de 2017. 
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