
ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 

NO DIA TREZE DE SETEMBRO DE 2017. 

Às onze horas do dia treze de setembro de 2017 reuniu-se ordinariamente a Comissão Própria de 

Avaliação do Centro de Ciências Exatas (CCE) da UFES, com a presença dos membros Regina Maria 

de Aquino (Coordenadora), Carlos Vital Paixão de Melo (DQUI), Márcio Malacarne (DFIS), Edcarlos 

Ferreira Barbosa (COLMAT), membros da CPAC-CCE e com a presença de Professores do CCE. 

PAUTA: 1º PONTO: Apresentação da CPAC-CCE; 2º PONTO: Discussão dos itens de 

avaliação institucional de cursos – Guia de Avaliação Institucional. 

A Professora Regina deu início à reunião às 11 horas. 1º PONTO: Apresentação CPAC-CCE. A 

Professora Regina informou a composição da CPAC-CCE: Adriana Laurindo Monteiro (Discente-

Graduação), Carlos Vital Paixão de Melo (DQUI), Edcarlos Ferreira Barbosa (Técnico), Márcio 

Malacarne (Técnico), Amanda Viziani de Oliveira (Discente-Pós), Regina Maria de Aquino (DMAT). 

A Profa. Regina informou que a CPAC deve colaborar com os Colegiados de Curso, alunos e 

professores no que se refere à avaliação de curso, com o apoio do DDP/PROGRAD, Seavin e 

PROPLAN. O nosso trabalho é conscientizar toda a comunidade sobre a importância da Avaliação 

Institucional e criar parâmetros e metodologia para a avaliação institucional, visando sempre a 

melhoria dos índices de avaliação dos cursos do CCE e da UFES. Podemos contar com o apoio do 

DDP/PROGRAD, SEAVIN e PROPLAN para orientar e auxiliar nossas tarefas. 2º PONTO: 

Discussão dos itens de avaliação institucional de cursos – Guia de Avaliação Institucional. A 

Prof.ª Regina informou sobre a reunião da Secretaria de Avaliação Institucional – Seavin, na qual foi 

apresentado e comentado o Guia de Avaliação Institucional. Informou que o Guia está disponível no 

site da Seavin e no site da Avaliação Institucional. Em seguida, o Técnico Edcarlos fez uma 

apresentação dos pontos de avaliação dos cursos, onde alguns foram discutidos com mais atenção, 

principalmente os pontos relativos aos docentes. A Prof.ª Regina colocou a CPAC-CCE a disposição 

dos Professores para quaisquer esclarecimentos. A reunião foi encerrada às 12h37min e eu, Edcarlos 

Ferreira Barbosa, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos 

membros presentes. Vitória-ES, treze de setembro de 2017. 


