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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 12 DE 

JUNHO DE 2013. 

Aos doze dias do mês de junho de 2013, às quatorze horas, na sala de vídeo conferência 

no Campus da Liberdade, coordenada pelo presidente Max César de Araújo, com a 

Secretaria da servidora Maria do Socorro Maia Silva, realizou-se a sétima reunião 

ordinária da CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião os técnico-administrativos 

Carlos Eduardo Barbosa e Maria do Socorro Maia Silva, os docentes Aiala Vieira 

Amorim, Edmara Chaves Costa,  João Batista Pereira, John Hebert da Silva, Max César 

de Araújo, Ramon Souza Capelle, e Viviane Pinho de Oliveira e o discente Márcio 

Henrique dos Santos Lima e a senhora Terezinha de Lisiê Freire Sousa, representante da 

sociedade civil. ABERTURA DOS TRABALHOS. O professor Max César de Araújo 

deu início à reunião cumprimentando a todos os membros presentes, na ocasião 

parabenizou e agradeceu o grupo pelo empenho na análise e organização do relatório e 

em seguida apresentou a pauta do dia. 1. RELATÓRIO DE AUTOAVALIÇÃO – 

FINALIZAÇÃO DA TABULAÇÃO DE DADOS. O professor Max Araújo facultou a 

palavra aos membros do grupo para que se pronunciassem a respeito da conclusão e 

entrega da tabulação e análise de cada uma das dimensões avaliadas, conforme ficara 

distribuída a organização do trabalho. A professora Edmara Chaves Costa informou que 

a análise da 8ª (oitava) dimensão ainda se encontra em fase de conclusão. O professor 

Max Araújo ressaltou a necessidade de conclusão e entrega do relatório até o final do 

mês de junho. Na sequência, o professor Ramon Souza Capelle solicitou prorrogação do 

prazo de entrega em virtude de que análise da 1ª (primeira) dimensão ainda está 

inconclusa. O presidente da comissão, professor Max Araújo ponderou acerca da 

solicitação e propôs a entrega até o dia 21 (vinte e um) de junho de 2013, tendo 

aceitação unânime dos membros da CPA/Unilab. Ficou acordado que até a data 

supracitada as partes de relatório serão encaminhadas para o e-mail da CPA/ Unilab. Na 

sequência, a professora Aiala Vieira Amorim comentou acerca da configuração dos 

gráficos e sobre a redação da página de perfil da Unilab.  Na análise do perfil foi 
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detectada a pouca participação de alunos e professores estrangeiros na pesquisa. Na 

sequência, o professor João Batista Pereira indagou acerca da conclusão e aprovação do 

Regimento da CPA/Unilab e ficou decidido que o assunto será pauta para a próxima 

reunião ordinária da comissão. Encerrada a 1ª pauta da reunião, o presidente da CPA 

tratou de outros assuntos pertinentes. 2. SEMINÁRIOS REGIONAIS DA CPA. A 

secretária da comissão Maria do Socorro Maia Silva informou sobre evento que 

discutirá a atuação e as práticas das CPAs e pôs em discussão a participação da 

CPA/Unilab com a inscrição dos membros como participantes e ainda para inscrição de 

trabalhos. A proposta foi acatada pelo grupo e se propuseram a participar da elaboração 

de trabalho para ser inscrito no Seminário Regional os seguintes membros: Max César 

de Araújo, Aiala Vieira Amorim, e Maria do Socorro Maia Silva. Na sequência, o 

professor Max Araújo solicitou que a secretária Maria do Socorro Maia Silva divulgasse 

as novas informações acerca da resposta do MEC ao pedido de prorrogação do prazo do 

enviou de relatório. Ficou definido que encerrada a reunião, o presidente da comissão 

agradeceu o comparecimento e participação de todos e declarou encerrada a reunião da 

qual, para constar, eu, Maria do Socorro Maia Silva, lavrei a presente Ata, por mim 

subscrita, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelo servidor Max César de 

Araújo, docente da Unilab e Presidente desta Sessão Ordinária, e pelos demais membros 

presentes à reunião. 


