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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DE CURSOS

Ata da Primeira Reunião Ordinária de 2018 da
Comissão  Própria  de  Avaliação  dos  Cursos
(CPAC)  do  Centro  de  Ciências  Humanas  e
Naturais  (CCHN)  da  Universidade  Federal  do
Espírito Santo (Ufes), realizada no dia 24 de maio
de 2018.

Aos vinte quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de
reuniões do CCHN, foi realizada a primeira Reunião Ordinária de 2018 da  Comissão Própria de
Avaliação dos Cursos (CPAC) do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) da Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes), com a presença dos seguintes membros: professora Edinete Maria
Rosa (presidente), Márcio Henrique Almeida e o professor Paulo Roberto Sodré, quórum legal; a
professora Edinete  Rosa,  Presidente  da  CPAC, deu por  aberta  a  reunião.  1.  Comunicações:  A
Professora  Edinete  Rosa  comentou  que  a  CPAC  continua  desfalcada  de  algumas
representações, mas que não há impedimento para o andamento dos trabalhos da Comissão
até que os outros membros compareçam.  2. Expediente.   A professora Edinete Rosa entregou
uma cópia da portaria de nomeação aos presentes. Ela informou que esteve na reunião da Comissão
Permanente de Avaliação (CPA),  representando o CCHN, no último dia  26 de abril  na sala de
videoconferência  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  (PRPPG). 3.  Ordem  do  dia:
Calendário  de  reuniões  da  CPAC.  A professora  Edinete  Rosa  sugeriu  que  as  reuniões  da
Comissão fossem realizadas nas penúltimas quintas-feiras do mês. Todos os presentes concordaram
e  então  o  calendário  de  reuniões  foi  definido:  21/06;  23/08;  20/09;  25/10  e  22/11.  Caso  seja
necessário, ficou decidido que serão marcadas reuniões extraordinárias.  Atividades da CPAC: A
Presidente da Comissão listou as atividades que deverão ser realizadas até o final do ano: Realizar
reuniões para repassar os resultados da avaliação de 2017 para os diretores, para os técnicos, para os
discentes e para os docentes. Foi dada a sugestão de realização da reunião com os diretores no dia
20/09, com os técnicos no 25/10 e com os docentes e discentes nas reuniões agendadas com os
departamentos nos meses de outubro e novembro. Assim, ficou acordado esse procedimento entre
os membros presentes. Antes de finalizar a reunião, ficou combinado que todos os membros lerão a
parte do “Relatório de Avaliação Institucional” que se refere ao CCHN para a CPAC começar a
preparação  das  reuniões  de  repasse  da  avaliação.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi
encerrada às 10h pela Senhora Presidente da CPAC, e eu, Márcio Henrique Almeida, membro da
Comissão, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e demais membros
presentes. Vitória, 24 de maio de 2018.
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