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Aos vinte quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, foi realizada 

na Sala de reuniões da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação a sétima Sessão Ordinária da 

Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, do exercício de 

2017, com as presenças dos membros da CPA - Eliana Zandonade (Presidente), Alexandre Severino 

Pereira (Secretário), Nagela Valadao Cade, Ilane Coutinho Duarte Lima, Sebastião Luiz de Paula e 

Maria José Oliveira Lima Roque, e dos representantes das CPACs Rodrigo Randow de Freitas - 

CEUNES, Regina Maria de Aquino - CCE, Fernando César Meira Menandro - CT, Annor da Silva 

Junior - CCJE, Rosianny Campos Berto - CEFD. Ausências de Alberto Frederico Salume Costa, 

Marcello França Furtado e Wesley Vitor da Silva (membros da CPA). Foram convidados a 

participar da reunião os servidores Fernando Mota Monteiro e Josefa Matias Santana da SEAVIN. 

Havendo número legal de membros presentes, a Senhora Presidente declarou aberta a sessão. 

Comunicação: Não houve. Pauta: (1) Relato dos trabalhos da CPA e das CPACS. A presidente 

abriu a reunião com sua apresentação e dos presentes. Comentou sobre o curto prazo das 

solicitações de dados do RAI 2016 em razão das datas de designação das novas CPA e CPACs 

(ocorridas entre agosto e setembro de 2016). Informou sobre o planejamento de nova pesquisa com 

a comunidade universitária a ser realizada em novembro de 2017. Descreveu outros trabalhos que 

vem sendo realizados pela CPA e abriu a palavra aos representantes das CPACs para relato. Regina, 

representante do CCE, relatou a experiência em seu centro. Apontou dificuldade com a composição 

da comissão com discentes e representantes da sociedade civil. Informou sobre o trabalho de 

reavaliação dos itens do RAI 2016 pelos coordenadores dos cursos do CCE e que a comissão está 

organizando reuniões com os segmentos da comunidade universitário do centro. Fernando, 

representante do CT, informou que em seu centro foi realizada somente uma reunião com quórum. 

Pretende discutir os itens de avaliação na CPAC para maior entendimento do grupo. relatou que no 

CT os representantes discentes foram indicados dentre os participantes do PET ou de projetos. 

Annor, representante do CCJE, informou que realizaram cerca de cinco reuniões e que tem 

participação discente. Realizaram reunião com os coordenadores de curso para sensibilização 

quanto a avaliação. Informou que realizarão reunião com os coordenadores de cursos para tratar da 

avaliação dos cursos e para capacitação para preenchimentos dos instrumentos de avaliação 

utilizados pelos INEP. Os membros da comissão estão estudando os materiais sobre avaliação 

institucional e de cursos disponibilizados. O servidor Fernando da SEAVIN forneceu informações 

sobre o material que a secretaria disponibilizou visando orientar sobre o processo de preenchimento 

dos instrumentos de avaliação no e-MEC. O representante do CCJE ressaltou que o treinamento 

será com foco prático. O servidor Fernando da SEAVIN falou da proposta de preparação de um 

manual para orientação da equipe e coordenadores para avaliações externas. Informou que vai ser 

disponibilizado à CPA e as CPACs. Informou que a SEAVIN está revisando a nota técnica de 

orientação de visitas in loco. Regina, do CCE, relatou dificuldades com a análise dos documentos 

existentes e o trabalho que precisa ser feito sobre avaliação institucional e de cursos. Solicitou a 

realização de seminários de orientação aos coordenadores de cursos e membros das CPACs. Nágela, 

membro da CPA, comentou a necessidade de estruturar o processo de avaliação como parte do 

processo de realização do curso. Fomentar a cultura de considerar avaliação como parte do 

cotidianos dos cursos. Ilane, membro da CPA, comentou que o uso das bibliotecas deve também ser 

tratado como parte do cotidiano dos cursos e não ter preocupação somente nos momentos de 

avaliação externa. Rosianny, representante do CEFD, comentou a dificuldade de quorum nas 
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reuniões e nos momentos do processo de avaliação dos cursos. Informou que está se reunindo com 

os coordenadores para discutir as avaliações dos cursos. Informou também dificuldade com a 

participação dos discentes na CPAC. Fernando, do CT, comentou a importância da diversidade e da 

colaboração entre as áreas e CPACs no processo. Sugeriu que a indicação de bibliografia dos cursos 

seja feita via sistema com integração com o SIB/Ufes. Rodrigo, representante do CEUNES, 

comentou que também enfrenta dificuldades com quórum nas reuniões. Informou que vai agilizar 

seu levantamento de dados no CEUNES. (2) Avalia Ufes II - Devolutiva do RAI 2016. A presidente 

da CPA informou sobre os trabalhos do grupo de trabalho responsável pela organização do evento e 

descreveu a proposta de evento. O tema será a devolutiva dos resultados dos relatórios da CPA, 

especialmente o RAI 2016. Apresentou a programação proposta e descreveu a metodologia do 

evento. Rodrigo do CEUNES, colocou algumas dúvidas sobre a metodologia do evento. A 

presidente fez os esclarecimentos necessários. A presidente descreveu a composição da mesa do 

evento. Fernando da SEAVIN apresentou a identidade visual criada para o evento. Deu orientações 

sobre como proceder com as apresentações e material de apoio. Regina do CCE solicitou a envio 

dos modelos pré-ajustados por e-mail. 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, 24 de agosto de 2017. 
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