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No segundo semestre de 2014, a Comissão Própria de Avaliação de Curso (CPAC) realizou a avaliação interna do curso de
Fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo. A concepção dessa avaliação foi orientada pela avaliação institucional
realizada pela Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) desta Universidade que tem, dentre outras, as seguintes características:
	procura conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado;
	busca integrar ações;
	é permanentemente crítico de suas ações e dos resultados obtidos;
	procura a participação dos envolvidos no processo;
	é transparente quanto aos seus fundamentos, seu enfoque e, principalmente, no que se refere à utilização dos seus resultados.
Para que os resultados obtidos nesse processo contribuam de forma significativa para as reflexões no âmbito do curso e da
Instituição, faz-se necessário um evento que propicie discussões e formulação de propostas e estratégias. Assim, os
componentes da CPAC do curso de Fisioterapia propõem a realização do I Seminário Interno de Avaliação do Curso de
Fisioterapia, com a participação de representantes de todos os seguimentos envolvidos no curso.
Objetivos gerais
Realizar um evento propositivo baseado nos resultados da avaliação promovida pela CPAC do curso no segundo semestre de
2014.
Objetivos específicos
- Criar condições para que discentes, docentes e servidores do curso de Fisioterapia tenham ciência da avaliação do curso,
realizada no segundo semestre de 2014.
- Oportunizar o debate acerca das deficiências e potencialidades do curso em todos os aspectos, desde a organização didático-
pedagógica, infraestrutura, corpo técnico, discente e docente, etc.
- Listar sugestões de propostas e estratégias para a correção de aspectos negativos identificados na avaliação, que fomentem as
tomadas de decisão do colegiado, do Núcleo Docente Estruturante do curso de Fisioterapia e da gestão de instâncias superiores.
Metodologia
No dia 14/05/2015, das 14h às 18h, será realizado no auditório do CCS o I Seminário Interno de Avaliação do Curso, organizado
pelos membros da CPAC:
Alessandra Paiva de Castro Vidal (Coordenadora do Curso)
Maria Teresa Martins de Araújo (Docente)
Carlos Eduardo Rodrigues Ribeiro (Servidor Técnico-Administrativo)
Marcelo Dalla Bernardina de Almeida (Membro da categoria)
Vitor Colodetti Boynard Pinto (Discente)
Ian do Carmo Martins (Discente)
Daniella Cristina de Assis Pinto (aluna egressa)
Antonio Marcos Birocale (Membro de gestão do Estado)

O Relatório Parcial da Avaliação do Curso produzido pela CPAC será enviado previamente a todos os convidados do evento, que
serão:
- Representantes discentes das turmas do curso de Fisioterapia e do Centro acadêmico do curso de Fisioterapia.
- Membros do NDE, do colegiado e demais docentes que ministram disciplinas do curso.
- Servidores técnicos lotados no DEIS que prestam serviço ao colegiado de Fisioterapia.
- Chefe do departamento do DEIS.
- Diretora do Centro de Ciências da Saúde.
Após breve exposição do resumo dos resultados da avaliação, os participantes serão divididos em pequenos grupos, para debate
e levantamento de propostas para a correção de aspectos negativos identificados na avaliação. Depois, novamente em plenária,
cada grupo expõe suas propostas, que serão discutidas em relação à viabilidade, prioridade e operacionalização. Um membro da
CPAC listará as propostas e estratégias apoiadas pela maioria e redirá a ata do evento.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Os convidados opinarão sobre o evento e serão anotadas as sugestões para melhoria do II Seminário Interno de Avaliação do
Curso, a se realizar em 2016.
Site
 -
Origem do público-alvo
Interno
Caracterização do público-alvo
- Representantes discentes das turmas do curso de Fisioterapia e do Centro acadêmico do curso de Fisioterapia.
- Membros do NDE, do colegiado e demais docentes que ministram aula em disciplinas do curso.
- Servidores técnicos lotados no DEIS que prestam serviço ao colegiado de  Fisioterapia.
- Chefe do departamento do DEIS.
- Diretora do Centro de Ciências da Saúde.
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
 -
Plano de acompanhamento e orientação
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 -
Processo de avaliação
 -
Infra-estrutura física
Auditório do CCS.
Início da inscrição
 -
Término
 -
Local de inscrição
 -
Gratuito para o público
Sim
Público estimado
30
Informações adicionais
 -

EQUIPE
Participação Nome Telefone E-mail Unidade Departamento/Curso/S

etor
Coordenador Alessandra Paiva de

Castro Vidal
27 3082 9617 alessandra.castro@ufes.br

alessandra.castro@ufes.br
 - Grupo de Servidores do

D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador Maria Teresa Martins de
Araujo

3227 9557 maria.t.araujo@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Ciências Fisiológicas
(fsi)

Co-coordenador Antonio Marcos Birocale 00000000 antonio.birocale@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador C a r l o s  E d u a r d o
R o d r i g u e s  R i b e i r o

carlos.e.ribeiro@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Ciências Fisiológicas
(fsi)

Co-coordenador Ian do Carmo Martins 27 3281 8709 ian.c.martins@aluno.ufes.b
r

 -  -

Co-coordenador Vitor Colodetti Boynard
Pinto

27 3339 8884 vitor.c.pinto@aluno.ufes.br  -  -

Co-coordenador Daniel la Crist ina de
Assis Pinto

3328 5624 daniella.pinto@aluno.ufes.
br

 -  -

Co-coordenador M A R C E L O  D A L L A
B E R N A R D I N A  D E
A L M E I D A

(27) 9996-7884 mdbalmeida@gmail.com -  -

PARCERIAS
CNPJ Nome Caracterização Tipo

FOMENTO
Existe execução financeira?
Não

ABRANGÊNCIAS
Nome Estado Município CEP Detalhes

A u d i t ó r i o  d o  C C S ,
Campus de Maruípe

Espírito Santo Vitória 29.040-091 Av. Marechal Campos,
1468, Maruípe

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Número de inscritos
0
Número de participantes
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RESULTADOS GERAIS
Data Resultados

PRODUÇÕES
Tipo Título Identificação
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