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Ata da 5ª Reunião Ordinária do ano letivo de 2019, da Comissão Própria de 
Avaliação de Centro (CPAC) do Centro de Educação (CE), realizada no dia 10 de 
dezembro de 2019 (terça-feira), às 10h, na sala da Direção do CE, presidida pela 
coordenadora, profa. Dra. Kezia Rodrigues Nunes, com a presença de Lorrana 
Neves Nobre (representante técnico-administrativo) e da profa. Cláudia Gontijo 
(diretora do CE). Pauta: 1. Apreciação das Atas das reuniões anteriores. 
Aprovado. 2. Análise das ações realizadas pela CPAC e sua ressonância nas 
práticas do Centro. De 26/04/19, quando a comissão foi instaurada, até 10/12/19, 
houve 5 reuniões e as seguintes ações: Conforme planejamento da 3ª reunião 
(03/07/19), os trabalhos da CPACs foram divulgados para os/as docentes e técnicos 
em educação (TAEs). Em 12/08/19, houve apresentação da CPAC no Fórum do 
Centro de Educação para os/as docentes e TAEs pela profa. Kezia Nunes. Os slides 
apresentavam: os dados do RAI quanti e qualitativos, os dados da portaria que 
institui a comissão, as especificidades do CE indicadas no RAI e no relatório de 
gestão do CE. Na ocasião, os/as docentes destacaram que participam respondendo 
mas não conhecem os resultados da pesquisa. Em 16/10/19, houve apresentação 
da CPAC no CEI Criarte, no II Curso de extensão construir currículos na educação 
básica: currículo e avaliação na Educação Infantil, pela profa. Kezia Nunes, 
utilizando parte do material anterior. Na ocasião, as servidoras manifestaram-se 
contra a opção de não destacar as especificidades do CEI, atrelando-as ao público 
do CE, o que limita uma análise das suas principais demandas. A discussão 
motivou, por parte da diretora Janína Antunes em nome do grupo, a elaboração de 
um texto sistematizando as principais demandas institucionais de 2019. Em 
07/11/19, houve participação no 4° Seminário AvaliaUfes, evento que confere visibilidade 
às ações da Seavim e da CPA, com participação da profa Kezia Nunes e de Lorrana Nobre, 
momento em que foi possível compreender melhor as estratégias da CPAC para motivar as 
pesquisas anuais e divulgar os dados do RAI. Em 25/11/19, houve participação na 

Reunião com a Comissão Avaliadora do Mec do Curso de Educação no Campo, que 
contou com a CPA e a Seavim, com participação da servidora Lorrana Nobre para 
discorrer a respeito das ações da CPAC. O principal questionamento da comissão 
avaliadora foi quanto a pequena participação dos/as estudantes do curso na 
pesquisa. Contudo, foi explicitada a especificidade desse público quanto ao 
calendário em regime de alternância bem como a limitação quanto ao acesso a 
computadores e internet para além do Campus da Ufes. Em 05/12/19, houve 
participação na Reunião da CPA/CPACs, que buscou realizar Devolutiva do Rai 
2018, Elaboração do Rai 2019, Devolutiva das CPACs, e contou com participação 
da profa. Kezia Nunes. Na oportunidade, os representantes das CPACs do CE, do 
CCJE e do CT apresentaram as devolutivas do RAI 2018. Como propostas, houve 
as seguintes indicações: a) incluir as especificidades do CEI Criarte e dos cursos 
nos instrumentos; b) instituir a Semana de Avaliação Institucional em calendário 
acadêmico como estratégia para divulgar, motivar e organizar a comunidade para 



responder coletivamente nos laboratórios e salas de aula a pesquisa; c) ampliar a 
divulgação por e-mail e via portal pelos colegiados de curso. Quanto às 
repercussões do RAI. Ao retomar essa contextualização das ações da CPAC no ano 
2019, a profa. Cláudia Gontijo indica como principal contribuição da CPAC e do RAI 
a análise dos dados, com fins de realizar um diagnóstico das principais demandas 
que precisam ser enfrentadas, e embasar um planejamento das ações. A técnica 
Lorrana Nobre destaca que, com base no RAI, a segurança e a acessibilidade são 
os elementos mais solicitados. A profa. Cláudia Gontijo indica que, com base no 
RAI, recursos do CE priorizaram as seguintes ações: a) Acesso às cozinhas do CE. 
No prédio dos departamentos, foi montada uma cozinha (com bancada, pia, forno de 
micro-ondas, frigobar, banquetas), cujo acesso é livre para funcionários e 
estudantes. Tem sido muito utilizada pelos/as estudantes do Curso de Educação do 
Campo. No prédio da Direção de Centro, a cozinha é utilizada pelos funcionários 
para preparo dos alimentos e a sala da vice direção para a refeição. Em estudo, está 
a compra de um fogão para o CEI Criarte e a reforma da cozinha no prédio dos 
núcleos; b) Sinalização. Além da instalação de placas nas salas de aula e núcleos e 
departamentos, foi acrescentado texto em braile. Há pendência quanto as placas de 
sinalização nos caminhos e estacionamento, em estudo por uma comissão de 
sinalização da universidade; c) Sala de Planejamento. No CEI Criarte, foi preparada 
uma sala de planejamentos para docentes e TAEs; d) Acessibilidade. Houve compra 
de mesas apropriadas para cadeirantes, máquina de braile e demais equipamentos 
que atendam às especificidades dos/as docentes e estudantes cegos, bom baixa 
visão e cadeirantes. Há plataforma elevatória apenas no prédio do PPGE, com 
pendência nos prédios do IC-IV, no que abriga os núcleos por falta de recurso. É 
necessário ver demandas em composição com a Comissão de ações afirmativas do 
CE. 3. Estudo de estratégias para divulgação com o público não contemplado. 
Por solicitação da profa. Kezia Nunes, a profa. Cláudia Gontijo indicou que a 
divulgação para os/as estudantes do Curso de Pedagogia e da Pós-Graduação será 
pensada em conjunto com o Colegiado do Curso de Pedagogia, na semana da 
recepção dos calouros, em 2020/1. Quanto aos/as estudantes do Curso de 
Educação do Campo, a discussão está prevista para Assembleia dos/as alunos/a, 
agendada para fevereiro/2020. 4. Elaboração do relatório da CPAC para a CPA. 
Definimos manter as Atas em um arquivo e realizar o relatório em formato de slides, 
com imagens dos trabalhos realizados, para também ser utilizado nas divulgações 
da CPAC no início do ano letivo de 2020. Também incluir no website do CE, link 
para a página da Avaliação Institucional do CE. Esse material será avaliado pelos/as 
docentes e TAEs no início do ano letivo 2020 junto com o Relatório de gestão do 
CE, em reunião no Conselho departamental (fevereiro) e no Fórum do CE (março). 
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. 
 


