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Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quinze minutos, foi 

realizada na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) a nona 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), Ilane Coutinho Duarte 

Lima e Sebastião Luiz de Paula. A Senhora Presidente declarou aberta a sessão. Comunicação: Não 

houve. Pauta: (1) Boas-vindas aos novos membros (discentes) e aos membros que renovaram o 

mandato. A Senhora Presidente da CPA deu as boas-vindas aos membros que tiveram os seus 

mandatos prorrogados e lamentou a ausência dos representantes discentes. (2) Próxima reunião da 

CPA. Ficou deliberado o dia vinte de novembro, às nove horas, para a realização da próxima reunião 

da CPA. (3) Pesquisa com a comunidade acadêmica. A Senhora Chefe da Sessão informou que a 

pesquisa junto à comunidade acadêmica da Ufes sobre Políticas Acadêmicas, Canais de Comunicação, 

Políticas de Atendimento e Infraestrutura institucionais será realizada no período de cinco a nove de 

novembro. Registrou que solicitou à Superintendente de Cultura e Comunicação (Supecc) apoio para 

divulgação dessa pesquisa, com: matéria no Jornal Informa e na TV Ufes com representante da CPA; 

spot na Rádio Universitária; reserva de placa de outdoor; criação da arte de outdoor, cartaz, banner 

para facebook e e-mail marketing; e envio do questionário por e-mail (com o link) aos servidores e 

estudantes da Ufes. (4) Resolução 49/2016 – CUn. A Presidente da CPA informou que a solicitação 

de reformulação da Resolução que regulamenta o Processo Permanente de Avaliação Institucional e 

reestrutura a CPA e cria as Comissões Próprias de Avaliação de Centro (CPACs) na Ufes entrou como 

inclusão de ponto de pauta na última reunião do Conselho Universitário (CUn), todavia não foi votada, 

o que deverá ocorrer na próxima reunião. (5) Reunião CPA e CPACs. A Presidente da CPA destacou 

da reunião ocorrida no último dia vinte e cinco: apresentação da nova Secretária de Avaliação 

Institucional, professora Leila Massaroni; exposição dos coordenadores das CPACs sobre a 

divulgação do RAI em seus respectivos Centros de Ensino; dificuldades dos membros das CPACs de 

se reunirem, tendo em vista o quantitativo da atual composição; presença na reunião de seis 

coordenadores das CPACs e a não participação dos representantes de Alegre e São Mateus em virtude 

de problemas técnicos com a conexão do Skype no computador da CPA em Vitória. Acrescentou que 

considerou a reunião bastante produtiva. (6) Avaliação in loco de curso do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS). A Senhora Presidente da CPA anunciou o agendamento das próximas reuniões in loco 

de cursos de graduação: Terapia Ocupacional, vinte e um a vinte e quatro de novembro; e Medicina, 

dois a cinco de dezembro. (7) Relatórios de Avaliação in loco dos cursos de graduação. Participou 

que foram encaminhados aos coordenadores das CPACs os Relatórios de Avaliação de cursos dos 

seus respectivos Centros de Ensino. (8). Grupo de Trabalho organizador do Seminário Avalia Ufes 

III. A Senhora Ilane Coutinho Duarte Lima fez um breve relato sobre os encaminhamentos do GT III, 

sublinhou: professor Naomar Almeida Filho será convidado para a palestra inaugural na temática de 

Avaliação Institucional; Auditório Manoel Vereza como proposta inicial para o local do evento; Grupo 

Andora será convidado para participar do momento cultural; professor Douglas Christian Ferrari de 

Melo será requisitado para abordar sobre as fragilidades no Relatório de Avaliação Institucional (RAI) 

relacionadas às acessibilidade e encaminhamentos; seleção de dissertações dos discentes do Mestrado 

Profissional em Gestão Pública da Ufes para exposição de banners (patrocinados pela Ufes) durante 

o evento e em outros momentos de modo itinerante nos diversos setores; levantamento de empresas 
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para colaborar com um coffee break do seminário. Acrescentou que ainda não foi definida a data do 

evento. 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), setor de apoio executivo da CPA, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, 

vai devidamente assinada pelos presentes. 

 

 

Vitória/ES, 04 de outubro de 2018. 
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