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Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, foi realizada na Sala de 

reuniões da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a primeira Sessão Ordinária da Comissão Própria de 

Avaliação da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, do exercício de 2018, 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. Convidados: Edebrande Cavalieiri, Fernando Mota monteiro e Josefa 

Matias Santana da SEAVIN e Pedro Paulo Modenesi Martins da Cunha da PROPLAN. Havendo 

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

Não houve. Pauta: (1) Fechamento do RAI 2017. Apresentação do modelo proposto para o RAI 

2017 e suas partes. A presidente apresentou aos demais presentes o modelo proposto após diversos 

momentos de discussão e aprimoramentos. Apresentação dos relatórios elaborados pelos membros 

da CPA com dados da pesquisa com a comunidade. A presidente apresentou e comentou a 

metodologia utilizada e os relatórios elaborados pelos membros da CPA com base nos dados da 

pesquisa com a comunidade.  Explicou como os relatórios serão incluídos no RAI 2017 e destacou 

importantes constatações. Houve discussão sobre os resultados apontados e sua importância para a 

gestão da Ufes. Foi discutido também sobre como incluir os comentários dos participantes no RAI 

para ilustrar os resultados obtidos. Foi decidido encaminhar a cada CPAC as fragilidades do seu 

respectivo centro de ensino para serem discutidas e trabalhadas. Foram apresentados os dados 

obtidos dos gestores sobre ações realizadas categorizadas por eixos/dimensões e unidade. Foram 

encaminhadas tarefas pendentes para conclusão até 23/03/2018 quando a CPA se reunirá para 

avaliação final do RAI antes da postagem. 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, 08 de março de 2018. 
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