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Vitória, 18 de junho de 2019.  
Ata da 2ª Reunião Ordinária do ano letivo de 2019, da Comissão Própria de 
Avaliação de Centro (CPAC) do Centro de Educação (CE), realizada no dia 17 de 
junho de 2019 (segunda-feira), às 11h 30min., na sala da Direção do CE, presidida 
pela coordenadora, profa. Dra. Kezia Rodrigues Nunes, com a presença dos 
seguintes membros: Edilene Souza da Silva Neves (representante discente), Larissa 
Littig Francisco (representante egresso) e, ainda, com a presença das profas. 
Cláudia Maria Mendes Gontijo (diretora do CE), profa. Dra. Eliana Zandonade 
(coordenadora da CPA/Ufes) e profa. Rosali Rauta Siler (colaboradora do Curso de 
Educação do Campo). Informes: 1. A profa. Cláudia Gontijo realizou uma 
contextualização da reunião anterior, dos documentos encaminhados (Portaria N. 9, 
de 8 de maio de 2019 que revoga a Portaria N. 7, de 26 de abril de 2019, onde 
constavam os membros e seus suplementes) e destaca a relevância da presença da 
profa. Eliana Zandonade para ampliar a compreensão da função da CPAC. Pauta: 1. 
Apresentação das ações que competem a CPA e a CPAC do Centro de 
Educação. A profa. Eliana Zandonade ressaltou a relevância dessa aproximação e 
apresentou a desvinculação dessa comissão com órgãos de gestão universitária ou 
com a Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin). Destacou elementos do Projeto 
de Avaliação Institucional (PAI) e do Relatório de Avaliação Institucional (RAI), bem 
como do excerto do relatório que trata dos dados do CE. Uma das funções da CPA é 
elaborar um RAI anual, postado ao final de cada ano, sendo anualmente orientada 
por diferentes respondentes: Ano 1, a comunidade; Ano 2, os/as gestores/as; Ano 3, 
o conjunto. Em 2019, a produção de dados se dará com a gestão. Destaca que há 
no website da CPA um projeto encomendado em desuso e; ainda, que há um projeto 
em elaboração, que considera o que dispõe o Sinaes bem como uma reelaboração 
dos instrumentos para a comunidade acadêmica. Já a CPAC, tem como principais 
atribuições divulgar a existência da pesquisa institucional, ler e divulgar os 
resultados com o CE (fóruns, seminários, reuniões), divulgar os dados do ano 
anterior e sensibilizar os gestores para avaliação desse ano. A profa. Edilene Neves 
realizou leitura da resolução que estabelece funcionamento da CPAC, destacando 
outras atribuições. A profa. Kezia Nunes sugeriu nova reunião com a profa. Eliana 
Zandonade, afim de que as atribuições da comissão ficassem melhor 
compreendidas, antes de estruturar um calendário para atender a essas demandas, 
cuja data foi ajustada com a profa. Eliana Zandonade para o dia 1 de julho de 2019 
às 15h. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, eu, Kezia Rodrigues Nunes, 
coordenadora, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por 
mim e pelos demais presentes. 


