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Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, foi realizada 

na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Progep a segunda Sessão Ordinária da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, da Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes, exercício 

2019, com as presenças dos membros da CPA - Eliana Zandonade (Presidente), Ilane Coutinho Duarte 

Lima, Jaime Souza Sales Junior e Luciane Bresciani Salaroli. A Senhora Presidente declarou aberta 

a sessão. Comunicado: Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. A Presidente falou sobre a 

enquete realizada junto a professores, servidores técnico-administrativos, alunos e estudantes 

egressos com o objetivo de revisar a missão, a visão e os valores da Ufes. Registrou que tal pesquisa 

é uma das primeiras etapas do processo de revisão do PDI vigente e da elaboração do próximo 

documento para o período de dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e nove. Ressaltou que esse 

acontecimento é de interesse da CPA, uma vez que é perguntado no questionário de autoavaliação se 

o participante da pesquisa tem conhecimento do PDI. Pauta: (1) Relatório de Autoavaliação 

Institucional (RAI) – Ano-Base 2019. A Presidente fez um breve relato sobre o andamento da pesquisa 

da CPA junto aos coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, a ser respondida no 

período de vinte de outubro ao dia primeiro de novembro. Justificou que o link para responder ao 

questionário foi reenviado aos coordenadores de curso (graduação e pós-graduação), uma vez que 

apenas quatorze coordenadores responderam ao questionário encaminhado no mês de setembro. 

Informou que as secretarias dos colegiados de graduação e de pós-graduação foram contatadas por 

telefone solicitando que cientificassem os respectivos coordenadores acerca da importância de 

participação na pesquisa. Ficou deliberado que para a elaboração do RAI – Ano-Base 2019 serão 

intensificadas as análises qualitativas. (2) Projeto de Autoavaliação Institucional – PAI. A Presidente 

da CPA fez um breve relato sobre os textos recebidos dos membros da Grupo de Trabalho responsável 

pela elaboração do PAI. Declarou que para finalizar a composição do documento falta apenas a 

organização da metodologia e o registro dos dados referentes ao campus de Maruípe. Fica registrada 

a data da próxima reunião desta comissão: dia treze de novembro, às quatorze horas. 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 da CPA, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos 

presentes. 

 

 

Vitória/ES, 22 de outubro de 2019. 

 

Eliana Zandonade (Presidente) 

Ilane Coutinho Duarte Lima 

Jaime Souza Sales Junior 

Luciane Bresciani Salaroli 


