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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 07 DE 

AGOSTO DE 2013. 

Aos sete dias do mês de agosto de 2013, as quatorze horas, na sala 03 do bloco didático 

do Campus da Liberdade, coordenada pelo presidente Max César de Araújo, com a 

Secretaria de Maria do Socorro Maia Silva, realizou-se a oitava reunião ordinária da 

CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião as servidoras técnico administrativas 

Maria do Socorro Maia Silva e Ana Elita Andrade manso, os docentes Edmara Chaves 

Costa, Max César de Araújo, e Viviane Pinho de Oliveira, 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 

ressaltou a importância da realização da reunião e em seguida apresentou a pauta do dia. 

1. FINALIZAÇÃO DO REGIMENTO E DO RELATÓRIO DA CPA. O professor 

Max Araújo apresentou a situação atual do relatório e do regimento. O relatório ainda 

não foi aprovado, o professor Ramon Capelle, com colaboração do professor Sebastião 

André, está realizando a revisão do documento para encaminhá-lo à aprovação da 

comissão. A reunião para aprová-lo foi agendada para o dia 14 de agosto do presente 

ano. O regimento, encaminhado para todos os membros da comissão no dia 20 de junho, 

passará pela aprovação da comissão também na reunião do dia 14 de agosto. 

Posteriormente, os dois documentos serão encaminhados ao CONSUNI. 2. 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2013. 

O professor Max Araújo mencionou a necessidade de definir dia e horário para realizar 

as reuniões da comissão no segundo semestre de 2013. Ficou acordado que cada 

membro apresentará sugestão de dia e a hora na próxima reunião, e os membros da CPA 

definirão o dia mais adequado. O professor Max Araújo também tratou de pendências 

de alguns documentos. Ressaltou que falta aprovar algumas atas de reuniões anteriores e 

definir a melhor metodologia para leitura e aprovação das atas. Após algumas sugestões, 

ficou definido que na próxima reunião, a realizar-se no dia 14 de agosto, as referidas 
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atas serão submetidas à aprovação e as posteriores, a partir desta, terão a folha de 

assinaturas separada do corpo do texto do documento final que será enviado via e-mail 

para todos os participantes da reunião. Outro assunto discutido foi a elaboração do 

relatório de 2014. Será agendada uma reunião específica para o seu planejamento onde 

serão contemplados todos os parâmetros necessários para a sua execução. 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. 

 

 

 

 

 


