
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA 

(UNILAB) 

 

1 
 

  

 

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 14 DE 

AGOSTO DE 2013. 

Aos quatorze dias do mês de agosto de 2013, às treze horas, na sala de vídeo- 

conferência no Campus da Liberdade, coordenada pelo professor Max César de Araújo, 

com a secretaria da servidora Maria do Socorro Maia Silva, realizou-se a décima 

segunda reunião extraordinária da CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião os 

técnico-administrativos Ana Elita Andrade Manso, Carlos Eduardo Barbosa e Maria do 

Socorro Maia Silva, os docentes Aiala Vieira Amorim, Max César de Araújo, Ramon 

Souza Capelle, e Viviane Pinho de Oliveira, o discente Faustino Manuel Rodrigues 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. 1. APROVAÇÃO DO REGIMENTO 

CPA.  O professor Max Araújo salientou a importância da aprovação do Regimento da 

Comissão Própria de Avaliação(CPA) tanto para a Comissão, internamente, como para 

os demais processos institucionais da UNILAB; apenas um ajuste, realizado pela 

servidora Maria do Socorro, foi proposto para a correção pontual no documento. Sem 

mais alterações, o documento foi aprovado por unanimidade e será encaminhado para 

apreciação do Conselho Universitário (CONSUNI). 2. APROVAÇÃO DO 

RELATÓRIO CPA 2013. O professor Ramon Capelle informou da revisão realizada 

no documento por ele e pelo docente Sebastião André, destacando o êxito do relatório 

em apresentar, de um modo detalhado, uma série de informações relevantes para o 

desenvolvimento da instituição. Algumas considerações pontuadas pela Sra. Teresinha 

Sousa motivaram mudanças apenas de forma no documento. Sem mais propostas de 

alteração, o relatório foi aprovado por unanimidade. O mesmo também será 

encaminhado à Reitoria da Unilab para conhecimento. 3. ASSUNTOS 

PERTINENTES. A servidora Maria do Socorro, como acordado na reunião anterior, 

formalizou todas as ATAS pendentes passando-as por aprovação da comissão. Foi 

sugerido pelo docente Ramon Capelle a expansão do número de membros da comissão; 
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tal sugestão passará por análise da comissão. O professor Max Araújo propôs que a 

definição do dia e hora para a reunião da CPA seja realizada na próxima reunião 

ordinária e a proposta acatada pelos presentes. 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, e pelos demais membros 

presentes à reunião. 

 

 

 


