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Aos dezoito dias  do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, foi realizada na 

Sala de reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional a Quarta 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 Sebastião Luiz de Paula, e com as 

ausências de Alberto Frederico Salume Costa, Marcello França Furtado, Wesley Vitor da Silva e 

Maria José Oliveira Lima Roque. Foi convidado a participar da sessão o Sr. Marcos Renato 

Lorenção, atual PI e PE da Ufes. Havendo número legal de membros presentes, a Senhora 

Presidente declarou aberta a sessão. Comunicação: Não houve. Pauta: (1) Apresentação do PI/PE. 

Foi apresentado o histórico da atuação do PI/PE e sistemática de trabalho na Ufes. Foi comentada 

utilização do e-MEC que o sistema utilizado para fornecer dados sobre a instituição para o MEC. 

Também foi informado que as visitas de avaliação agendadas pelo MEC e INEP são comunicadas 

diretamente ao PI/PE. Ao longo das apresentações discussões foi sugerido agendar reunião com o 

Departamento de Desenvolvimento Pedagógico da Pró-reitoria de graduação para discutir o 

processo de elaboração e revisão de PPC na Ufes, pois foi percebido um ruído na comunicação 

entre Prograd e SEAVIN acerca desse processo. (2) Aprovação das atas da 1ª, 2ª e 3ª sessões 

ordinárias realizadas em 2017. Foram aprovadas. (3) Agendas das CPACs. A presidente informou a 

elaboração de cronograma de vistas dos membros da CPA às CPACs e solicitou a participação dos 

membros. (4) Agenda de visitas aos Conselhos Departamentais. A presidente informou o 

planejamento de cronograma de visitas aos Conselhos Departamentais dos Centros de Ensino a fim 

de divulgar a ação da CPA e das CPACs. (5) Grupos de Trabalho. A presidente organizou grupos de 

trabalho para planejamento e realização do Avalia Ufes II (designados os membros Ilane e 

Alexandre), do Relatório de Avaliação Institucional 2017 (designados todos os membros da CPA) e 

Projeto de Avaliação Institucional (designadas Eliana e Nagela). (6) Visitas a outros setores. A 

presidente informou o planejamento de visitas a Superintendência de Comunicação e Cultura 

(SUPECC) e a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD). (7) Memorando de orientação para as 

CPACs. A presidente comentou sobre a elaboração de memorando para orientar a atuação dos 

membros das CPACs nos seus respectivos Centros de Ensino. 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. 
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