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Aos vinte dois dias  do mês de junho 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 quinta 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), Nagela Valadao Cade e Sebastião Luiz de Paula e Maria José Oliveira Lima Roque, e 

com as ausências de Alberto Frederico Salume Costa, Ilane Coutinho Duarte Lima (em licença), 

Marcello França Furtado e Wesley Vitor da Silva. Foi convidado a participar ao Sr. Edebrande 

Cavalieri, Secretário de Avaliação Institucinal da Ufes. Havendo número legal de membros 

presentes, a Senhora Presidente declarou aberta a sessão. Comunicação: (1) A servidora Ilane Lima 

encontra-se em licença para capacitação justificando assim sua ausência. (2) Publicada matérias 

sobre o Relatório de Avaliação Institucional 2016 no Informa da Ufes nº 522 de 12 a 25/06/2017, 

página 3. (3) Criados os e-mails institucionais da CPA (cpa@ufes.br) e da Secretaria da CPA 

(secretaria.cpa@ufes.br). (4) Os e-mails das CPACs foram migrados para serviço de grupos da Ufes. 

Pauta: (1) Composição da CPA e das CPACs. A presidente registrou sua preocupação com os 

problemas observados na composição das comissões em razão da falta de participação dos membros 

representantes do corpo discente e egressos. Os estudantes e egressos indicados para compor a CPA 

e as CPACs, em sua maioria, não estão participando das comissões. A presidente e o Sr. Edebrande 

se dispuseram a procurar o representante do Diretório Central de Estudantes (DCE) para discutir 

esse problema e possíveis soluções. A presidente registrou que o problema também ocorre com a 

participação de representantes da sociedade civil nas comissões. Foi proposta a redução do número 

de membros das CPACs.(2) Relato das Visitas às CPACs. Foram visitadas as CPACs do Centro de 

Artes (CAr), do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e do Centro de Ciências Exatas (CCE). A 

presidente relatou que no CAr os trabalhos estão em fase inicial e os membros possuem muitas 

dúvidas sobre a atuação da comissão. Relatou também que no CCE os trabalhos foram iniciados e a 

coordenadora está organizando reuniões com os segmentos das comunidade acadêmica do centro a 

fim de explicar o papel da CPAC e sua importância na avaliação institucional. A servidora Nagela 

relatou que os trabalhos no CCS foram iniciados com planejamento de diversas ações, no entanto, 

não coordenadas com as orientações da CPA. Dos relatos foi identificada a necessidade de realizar 

acompanhamento das atividades realizadas pelas CPACs conforme documento orientador enviado 

pela CPA.(3) Relato da Reunião do GT3 – PAI. Foi relatado que existe um Projeto de Avaliação 

Institucional (PAI) desde 2004, elaborado por equipe externa contratada, aprovado pelo Conselho 

Universitário e enviado ao Ministério da Educação. Foi verificada a falta de relatórios. Foi 

verificada a desconexão dos relatórios e ações em relação ao PAI existente. Foi destacada a 

necessidade de avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para conectar ao novo 

PAI Que está sendo discutido. (4) Divulgação do Relatório de Avaliação Institucional 2016. A 

presidente informou o plano de apresentar os resultados do relatório aos pró-reitores e ao DCE. (5) 

Memorando nº. 074/2017-SEAVIN. A presidente procedeu a leitura do documento e foi acordado 

com a SEAVIN a avaliação das demandas e definição, até a próxima reunião, do atendimento. (6)  

Sala para CPA (reunião com Vice-reitora). A presidente informou a intenção de agendar reunião 

com Vice-reitora para solicitar a disponibilização de sala para realização das reuniões e trabalhos da 

CPA. (7) Visitas da CPA ao NTI, SUPECC e PROGRAD. Na visita ao NTI foi solicitada a 

disponibilização de um link direto para o site da CPA na página principal do Portal da Ufes. A 

presidente encaminhou memorando à SUPECC e NTI solicitando. Também foi solicitada a 
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disponibilização da url "cpa.ufes.br" para o sítio eletrônico da CPA a fim de substituir o atual 

endereço "avaliacaoinstitucional.ufes.br". Na visita a SUPECC foi divulgado o RAI 2016 e 

solicitado apoio para divulgação de notícias e eventos realizados pela CPA ou relacionados a 

avaliação institucional ou de cursos no Portal da Ufes. Também foi solicitada a disponibilização de 

link direto para o sítio eletrônico da CPA na página principal do Portal da Ufes (memorando). N a 

visita a PROGRAD foram apresentado o RAI 2016 e discutido o papel da Prograd no processo de 

avaliação. Foi acordado entre a CPA e a Prograd, a designação da servidora Ilane para participar das 

discussões sobre bibliografia dos cursos junto a Prograd. 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, 22 de junho de 2017. 
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