
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018 DA COMISSÃO PRÓPRIA 

DE AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

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

reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional a terceira 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), Nagela 

Valadao Cade e Ilane Coutinho Duarte Lima. Ausências de Alexandre Severino Pereira, Sebastião 

Luiz de Paula e Maria José Oliveira Lima Roque, Alberto Frederico Salume Costa, Marcello França 

Furtado e Wesley Vitor da Silva. Convidados: coordenadores das CPACs. Havendo número legal de 

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

Pauta: (1) Informes de atividades do ano 2018: Divulgação do RAI 2017. 26 de abril a tarde no 

Conselho Universitário. 03 de maio reunião do curso de Nutrição de Alegre. 07 de maio na Reunião 

de Gestão. 17 de abril no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. (2) Proposta de mudanças na 

Resolução 49/2016 que cria a CPA: Alterar constituição das CPACs para viabilizar quorum das 

reuniões. Tempo de mandato do coordenador da CPAC igual ao da CPA. (3) Necessidade ou não da 

CPA criar um estatuto de funcionamento. A CPA entende que a Resolução nº 49/2017-CUN/UFES 

atende ao propósito de um estatuto. (4) Agenda de divulgação do RAI 2017. Buscar agendamentos 

com os conselhos superiores, reitor e vice-reitora, Supecc, pró-reitores, ouvidoria, diretores de 

centro e CPACs. (5) Criação de novos grupos de trabalho: GT1 - Avalia Ufes 3: divulgação do RAI 

setorialmente com apresentações das CPACs. Evento com avaliadores do MEC. Evento com 

trabalhos sobre avaliação produzidos nos Programas de Pós-graduação da Ufes (PPGGP, PPGE). 

GT2 – RAI 2018. Composição com todos os membros da CPA. GT3- elaboração do projeto de 

avaliação institucional (PAI), com os instrumentos do RAI 2018. Consultar a SEAVIN sobre 

documento do MEC a respeito do PAI. Convidar pessoas chaves da universidade.  (6) Reunião com 

as CPAC e pauta da reunião. Apresentação da CPA, SEAVIN e dos membros. RAI 2017 – estratégia 

de divulgação na Ufes pela CPA e pelas CPACs no centros de ensino. Agenda anual da CPA. 

Descrição dos grupos de trabalho e planos. Reuniões de avaliação de curso pelo INEP – importância 

do papel das CPACs e novos instrumentos. Data da reunião: 26/04. (7) Papel da Seavin como apoio 

à CPA. Atividades: secretarias as atividades, encaminhar documentos relacionados a avaliação, com 

interface com as funções da CPA. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu aos 

presentes, declarou encerrada a sessão, lavrou a presente ata, que após lida e aprovada, vai 

devidamente assinada pelos presentes. 

 

Vitória/ES, 05 de abril de 2018. 
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