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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DE CURSOS

Ata da Segunda 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  21  de
junho de 2018.

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de
reuniões do CCHN, foi realizada a segunda 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: Não
houve comunicações.  2. Expediente. A professora Edinete Rosa perguntou aos participantes se
eles concordavam com o ponto único da reunião que seria discutir os pontos relevantes do resultado
do “Relatório de Avaliação Institucional” de 2017. Após a concordância dos presentes, a reunião foi
iniciada. 3. Ordem do dia: “Relatório de Avaliação Institucional” de 2017. Foram destacados
primeiramente os pontos mais relevantes da avaliação institucional de toda a Ufes: a) o número de
8% de participação dos alunos; b) a avaliação da Universidade piorou somente para os alunos, se
comparada  aos  resultados  da  avaliação  de  2015;  c)  21% dos  docentes  dos  cursos  presenciais
apresentaram alguma resposta na questão aberta do questionário; d) os professores com até 10 anos
de docência representaram 70% da amostra; e) os serviços de segurança e a infraestrutura são os
pontos mais frágeis apontados pelos professores de uma forma em geral. Quanto aos resultados do
CCHN, foi destacada a boa participação dos docentes, a consonância da avaliação dos docentes do
CCHN com o total de docentes. Foi destacada também a importância das falas dos professores e dos
alunos no que se refere às questões abertas.  Atividades para a próxima reunião da CPAC: A
professora Edinete Rosa sugeriu que fossem divididas as tarefas de preparação do material a ser
repassado para os diretores, professores, técnicos e estudantes. Ficou combinado que a professora
Edinete Rosa irá preparar o material a ser apresentado na reunião com os diretores; o professor
Paulo Sodré irá preparar o material a ser repassado para os docentes, e que Márcio Almeida irá
preparar o material para ser apresentado aos alunos. Ficou acordado também entre os presentes que
a próxima reunião será no dia 23 de agosto. A professora Edinete Rosa se comprometeu a entrar em
contato  com  os  participantes  que  não  estão  comparecendo  às  reuniões,  para  convidá-los
pessoalmente. 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, 21 de junho de 2018.
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