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Vitória, 02 de julho de 2019.  
Ata da 3ª Reunião Ordinária do ano letivo de 2019, da Comissão Própria de 
Avaliação de Centro (CPAC) do Centro de Educação (CE), realizada no dia 01 de 
julho de 2019 (segunda-feira), às 15h, na sala da Direção do CE, presidida pela 
coordenadora, profa. Kezia Rodrigues Nunes, com a presença dos seguintes 
membros: Edilene Souza da Silva Neves (representante discente), Larissa Littig 
Francisco (representante egresso), Lorrana Neves Nobre (representante técnico-
administrativo) e, ainda, com a presença da profa. Eliana Zandonade (coordenadora 
da CPA/Ufes) e profa. Rosali Rauta Siler (colaboradora do Curso de Educação do 
Campo). Pauta: 1. Apresentação do PAI, do RAI e das metodologias 
empreendidas. A profa. Eliana Zandonade destacou que a CPA foi criada em 2004 
para realizar autoavaliação institucional. Em 2016, além da CPA e das CPACs, foi 
instituída a Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin). As primeiras, atuam como 
órgão independente, com objetivo de dar visibilidade aos anseios da comunidade 
acadêmica. A terceira, com o objetivo de qualificar a gestão dos cursos a partir das 
demandas do MEC. Em 2019, a CPA se desvencilhou da Seavin. A professora 
apresentou a estrutura do RAI (elaborado considerando o PAI, que foi 
encomendado, e o Sinaes), os questionários, os dados (apresentados em formato 
de gráficos e nuvens de palavras), os diferentes sujeitos respondentes (docentes, 
técnicos, discentes), orientou a leitura dos gráficos conferindo expressividade aos 
elementos mais e menos pontuados (excluindo as respostas em branco, não se 
aplica, e os pontos medianos quanto a expressividade). 2. Demandas da CPAC. 
Após a explanação da profa. Eliana Zandonade, A profa. Eliana Zandonadi indicou 
que a CPAC tem por objetivo divulgar e estimular a participação da comunidade do 
CE para que os dados produzidos permaneçam com consistência. As integrantes da 
CPAC destacaram como principais demandas atender ao que dispõe na resolução 
quanto ao que compete a CPAC, quanto a sensibilizar, informar e divulgar os 
trabalhos realizados na CPA registrados no PAI e no RAI. Para tanto, a comissão 
optou por realizar ações descentralizadas com a comunidade acadêmica do CE, 
com fins de apresentar a comissão, os objetivos do PAI e do RAI, bem como da 
relevância da participação de todos/as nos processos avaliativos institucionais. Ao 
considerar os eventos eletivos que estão previstos, foi acordado coletivamente o 
seguinte calendário: a) 19-07-2019, alunos/as e professores/as do Curso de 
Educação do Campo, no momento da Assembleia do curso; b) 12-08-2019, 
alunos/as da graduação e da pós-graduação, na reunião de abertura do semestre 
2019/2; c) acesso ao conselho departamental ou reuniões departamentais, para dar 
visibilidade a gestão para os/as docentes; d) reunião com os/as servidores/as do CEI 
Criarte no início do semestre 2019/2. A profa. Kezia encaminhou leitura do material 
com indicação dos elementos que podem ser destacados nas reuniões com os 
diferentes segmentos da comunidade escolar e, ainda, que após a primeira reunião 
com a apresentação das membras da comissão, onde todas estarão presentes, as 
integrantes se dividam para prosseguir com as ações de acordo com as demandas 
mais gerais. Aprovado. Para subsidiar o material que será utilizado na primeira 
reunião, nova data foi eleita para o dia 8 de julho de 2019 às 9h30min. 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. 


