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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DE CURSOS

Ata  da  Quarta  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  28  de
setembro de 2018.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de
reuniões do CCHN, foi realizada a Quarta 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.
Comunicações: 1.1  No dia  25 de setembro ocorreu  a  reunião  da  CPA na  sala  de  reuniões  da
Reitoria, em que foi apresentada a nova secretária da Seavim, Professora Leila Massaroni;  1.2 A
professora Eliana Zandonade, presidente da CPA informou que uma nova pesquisa de autoavaliação
institucional será realizada na 2ª quinzena de outubro deste ano. 2. Ordem do dia: Exposição do
“Relatório de Avaliação Institucional” (RAI) de 2017. A Professora Edinete Rosa confirmou a
apresentação do RAI-CCHN para o dia 2 de outubro, terça-feira, às 14h, na sala de reuniões do
CCHN, quando e onde ocorrerá a reunião da Câmara Departamental; a exposição será desenvolvida
como comunicação. Em seguida, discutiu-se a metodologia de exposição do RAI. Propôs-se uma
divulgação  objetiva  dos  pontos  relevantes  do  relatório,  durante  1h,  período  em  que,  além  da
apresentação  dos  resultados  da  autoavaliação  pelos  membros  da  CPAC,  fossem  ensejados  a
manifestação dos  membros  daquela  Câmara  e  o  registro,  por  parte  da  Comissão,  dos  aspectos
eventualmente levantados pelos gestores, representantes dos docentes, dos técnico-administrativos e
dos discentes presentes à reunião. Estabeleceu-se que a atuação da Comissão naquela reunião será
feita  da  seguinte  maneira:  a  Professora  Edinete  Rosa  mostrará  e  comentará  os  resultados
quantitativos  dos  segmentos  autoavaliados;  o  estudante  egresso  Márcio  Almeida  exporá  os
comentários  qualitativos  dos  segmentos;  o  Professor  Paulo  Sodré  secretariará  a  exposição,
registrando as manifestações  dos presentes à  reunião.  Atividades para a próxima reunião da
CPAC: A Professora Edinete Rosa informou que a reunião referente a outubro se dará em forma
daquela exposição do RAI-CCHN, no dia 2 de outubro, às 14h. Ficou acordado também entre os
presentes que a próxima reunião da Comissão será no dia 10 de novembro. 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, 28 de setembro de 2018.
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