
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

Aos vinte um dias do mês de setembro 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 oitava 

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. Ausências de Alberto Frederico 

Salume Costa, 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) Aprovação de atas anteriores. Atas anteriores foram enviadas por e-mail e aprovadas 

pelos presentes. Outras atas pendentes serão encaminhadas para aprovação. (2) Informe da SEAVIN 

sobre o evento Avalia Ufes II que será realizado em outubro. A Supecc foi contatada e apoiará os 

trabalhos com ações e material de divulgação como outdoor, cartazes, folders. (3) Pesquisa com a 

comunidade. A presidente comentou sobre a pesquisa com a comunidade planejada para ocorrer em 

novembro, após o Avalia Ufes II. A equipe foi organizada para colaborar com o trabalho. A 

presidente e o servidor Alexandre serão responsáveis por contatar o NTI para criação das enquetes, 

montagem dos questionário no sistema, disponibilização e divulgação para o público alvo por e-

mail. (4) Proposta de agenda para os próximos meses de 2017. Em outubro foi proposta a realização 

do Avalia Ufes II na data da reunião ordinária, de forma que não haverá reunião. Em novembro foi 

proposto a análise preliminar dos resultados do Avalia Ufes II e da pesquisa com a comunidade 

universitária, bem como reuniões dos grupos de trabalho do evento e do próximo relatório anual. 

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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