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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DE CURSOS

Ata da Terceira  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
agosto de 2018.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de
reuniões do CCHN, foi realizada a Terceira 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),  o  estudante  egresso  Márcio  Henrique  Almeida  e  o  professor  Paulo  Roberto
Sodré, quórum legal; a Professora Edinete Rosa, Presidente da CPAC, deu por aberta a reunião. 1.
Ordem do dia: 1.1 Definição do tipo de reunião para apresentação do Relatório de Avaliação
Institucional 2017  (RAI).  A Professora  Edinete  Rosa propôs  que  a  Comissão  realizasse  uma
apresentação  conjunta,  em  formato  de  comunicação,  para  todos  os  segmentos  do  CCHN  (os
gestores,  os  docentes,  os  técnico-administrativos  e  os  estudantes)  na  altura  da  reunião  de  sua
Câmara Departamental, já que todos eles estarão representados nessa assembleia. 1.2 Definição dos
itens do RAI a serem expostos à Câmara Departamental do CCHN.  Em relação aos itens a
serem comunicados àqueles segmentos, discutiram-se alguns pontos do relatório como: o percentual
de corte das fragilidades de 2015, a representatividade de cada categoria e alguns dos resultados
relativos aos professores. Expostas as opiniões, decidiu-se por uma recolha concisa dos percentuais
qualitativos acerca de cada segmento, acompanhada de exemplos significativos de depoimentos dos
gestores, docentes, técnico-administrativos e estudantes a respeito de sua avaliação registrada no
RAI. 1.3 Escolha do dia da exposição do RAI. A Professora Edinete Rosa informou as opções de
datas para a exposição do RAI à Câmara Departamental indicadas pelo secretário do CCHN, Ariel
Sessa. Dentre as possibilidades, foi  escolhido o dia 2 de outubro, terça-feira, às 14h, na sala de
reuniões do Centro.  Atividades para a próxima reunião da CPAC: A Professora Edinete Rosa
propôs  o  dia  28  de  setembro  para  a  próxima  reunião  da  Comissão,  quando  se  discutirão  as
estratégias e métodos da exposição do dia 2 de outubro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada  às  10h  pela  Senhora  Presidente  da  CPAC,  e  eu,  Paulo  Roberto  Sodré,  membro  da
Comissão, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e demais membros
presentes. Vitória, 24 de agosto de 2018.
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