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Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta 

minutos, foi realizada na Sala de reuniões da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a segunda Sessão 

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

exercício de 2018, com as Convidados: Secretário e servidores da SEAVIN. Havendo número legal 

de membros presentes, a Senhora Presidente declarou aberta a sessão. Comunicação: Não houve. 

Pauta: (1) Texto final para postagem do RAI 2017. Diversos pontos do RAI 2017 foram discutidos 

a fim de definir o texto final a ser postado. Foram acordados os seguintes andamentos: Fernando 

revisar todo o texto, exceto o capítulo 3, até 26/03. Edebrande entregar para CPA até 27/03 o 

capítulo 3 com texto pronto e revisado. CPA revisar o texto final e ratificar até 10h de 28/03. CPA 

solicitar a postagem até as 12h de 28/03. Não alterar os gráficos, sendo possível somente retirar do 

documento os gráficos por eixo. Não colocar gráficos por eixo nos apêndices. Caso não seja 

possível realizar as alterações e revisões planejadas no prazo esperado, postar o relatório sem 

alterações até 28/03 às 12h. 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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