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

AVALIAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, foi 

realizada na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) a oitava 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), Fernanda Mirella 

Garcia de Oliveira e Ilane Coutinho Duarte Lima. A Senhora Presidente declarou aberta a sessão. 

Comunicação: Não houve. Pauta: (1) Apresentação da CPA à representante egressa de cursos da 

Ufes, Fernanda Mirella Garcia de Oliveira. A Senhora Presidente da CPA deu as boas-vindas a nova 

representante. Realizou um breve histórico sobre a CPA da Ufes. Expôs sobre constituição, natureza, 

finalidades, composição, competências e funcionamento da CPA. Fez saber sobre a solicitação de 

reformulação da Resolução da CPA ao Conselho Universitário (CUn). Mostrou a página da CPA na 

web. Informou sobre as portarias de nomeação dos membros da CPA. Discorreu sobre os Relatórios 

de Autoavaliação Institucional (RAI), pormenorizando o último relatório postado. Exibiu recortes de 

notícias em que há menção sobre os processos avaliativos na Ufes conduzidos pela CPA. (2) 

Preparativos para a reunião da CPA com a comissão da avaliação in loco referente ao ato regulatório 

de Renovação de Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Gemologia do Centro de Ciências 

Jurídicas e Econômicas (CCJE). Informou que dialogou com a Coordenadora da CPAC do CCJE, 

professora Gleice Pereira, acerta da participação dela na reunião da CPA com os avaliadores. O 

membro Ilane Coutinho Duarte Lima foi designado pela Presidente da CPA para presidir a reunião da 

CPA com a comissão de avaliação, tendo em vista a sua ausência em virtude de participação em 

evento fora do estado. (3) Grupo de Trabalho (GT) 01 – organização do Avalia 2018. A Presidente 

informou que a servidora Déborah Provetti Scardini Nacari, Assessora de Políticas de Gestão da 

Reitoria aceitou o convite de compor o GT01. O membro Ilane Coutinho Duarte Lima comunicou 

que ficou deliberado pelo GT01 o mês de novembro para a realização do evento. Fica registrada a 

data da próxima reunião da CPA: quatro de outubro. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente 

agradeceu aos presentes e declarou encerrada a sessão, e eu, Josefa Matias Santana, Secretária 

Executiva da Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin), apoio executivo da CPA, lavrei a presente 

ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. 

 

Vitória/ES, 13 de setembro de 2018. 
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