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Aos treze dias do mês de julho 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 sexta 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. Havendo número legal de membros presentes, a 

Senhora Presidente declarou aberta a sessão. Comunicação: Não houve. Pauta: (1) Relato dos 

grupos de Trabalho. O GT1 intitulado Avalia Ufes II definiu a data do evento de divulgação e 

discussão dos resultados contidos no RAI 2016. Foi agendado para o dia 19/10/2017 de 9h às 18h. 

Foi programadas apresentações sobre avaliação institucional e de curso e palestras e devolutivas 

sobre a avaliação institucional pelas CPACs no turno da manhã e debates com gestores sobre 

fragilidades detectadas na avaliação e ações para tratamento dos casos. O GT2 denominado RAI 

2017 planeja realizar nova pesquisa com comunidade universitária com foco nas fragilidades 

identificadas nos últimos relatórios. O GT3 denominado PAI-Ufes está realizando o processo de 

revisão do atual Projeto de Avaliação Institucional (PAI) e planejando a proposição de novos 

instrumentos e processos de avaliação institucional. (2) Divulgação das Avaliações Externas 

realizadas nos cursos da Ufes. Proposta de publicar planilha ou quadro contendo a consolidação dos 

dados das avaliações realizadas em formato simples no sítio eletrônico da CPA. Foi solicitada a 

criação de nova seção (Avaliações externas) no sítio e a verificação da viabilidade técnica para 

divulgação direta da planilha ou quadro. (3) Problemas com membros estudantes e egressos. Tentou 

contato com a coordenação do DCE. Diante da dificuldade de preenchimento das vagas de discentes 

e egressos, a CPA pretende sugerir alteração da resolução para o DCE tenha um prazo de 30 dias 

para indicação dos membros da CPA. Caso isso não ocorra no prazo, a CPA possa abrir consulta 

pública para registro de interessados. (4) Email semanal para CPACs. A presidente e outros 

membros relataram suas visitas a CPACs. Foi definido o envio de mensagens semanalmente aos 

coordenadores das CPACs para divulgação de ações e planos e acompanhamento dos trabalhos. (5) 

Agenda para próxima reunião com as CPACs. Foi agendado a data de 24/08/2017 para realização da 

reunião cunjunta CPA e CPACs para tratar do Avalia Ufes II e relato dos trabalhos de cada CPAC. O 

local sugerido é a sala de web-conferência da PRPPG. 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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