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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 02 DE 

OUTUBRO DE 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Aos dois dias do mês de outubro de 2013, às treze horas, na sala de aula oito (8) no 

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

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

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

Ana Elita Andrade Manso e Maria do Socorro Maia Silva, os docentes Max César de 

Araújo, Ramon Souza Capelle, Edmara Chaves Costa, Eduardo Soares Parente, Sinara 

Mota Neves de Almeida e John Hebert da Silva Félix e o discente Márcio Henrique dos 

Santos Lima. ABERTURA DOS TRABALHOS. O professor Max César de Araújo 

deu início à reunião cumprimentando a todos os membros presentes. 1. AVALIAÇÃO 

DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013.  O professor Max 

Araújo apresentou os resultados do trabalho realizado pela comissão no decorrer dos 

primeiros meses do ano de 2013: a aprovação do Regimento Interno da CPA sem 

alterações pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e conclusão do Relatório da CPA 

2013. O presidente da comissão agradeceu a todos e enfatizou os elogios recebidos da 

gestão superior da instituição ao trabalho desenvolvido pela CPA, parabenizando todos 

os membros pela dedicação, comprometimento e eficiência diante das metas traçadas. 2. 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2º SEMESTRE. Com intuito de definir a data e 

horário mais apropriado para realização das reuniões da comissão no decorrer do 2º 

semestre de 2013, o professor Max se dispôs a ouvir as sugestões de todos os presentes 

conforme disponibilidade de cada membro. Diante das sugestões, ficou definido, em 

consenso, que as reuniões ordinárias serão realizadas às quartas-feiras, quinzenalmente, 

no horário de 10:00 às 12:00 a partir da próxima reunião ordinária. 3. 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA CPA. Com o término da primeira etapa de 

atividades do ano de 2013, o professor Max expõe a necessidade de substituição de 

alguns membros a pedido dos mesmos. Em decorrência das atividades assumidas 

institucionalmente, solicitaram sua saída da CPA os professores João Batista Pereira e 
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Viviane Pinho de Oliveira que serão substituídos pelos professores Sebastião André 

Alves de Lima Filho e Sinara Mota Neves de Almeida respectivamente. O Prof. Max 

Araújo também solicitou sua substituição na comissão pelo professor Luís Gustavo 

Chaves da Silva. Devido à incompatibilidade do horário de reuniões e horário de aulas 

do curso, Faustino Manoel Rodrigues solicitou sua substituição na CPA pelo estudante 

Marceano Tomas Urem da Costa. A servidora Maria do Socorro Maia solicitou sua 

saída da secretaria, permanecendo como membro da CPA. Dando continuidade a 

reunião, os membros presentes definiram consensualmente quem assumirá a presidência 

e a secretaria da comissão e suas suplências. Ficou definido que o professor Ramon 

Sousa atual suplente de presidente, assumirá a Presidência da CPA e a professora 

Edmara Chaves torna-se Presidente Suplente. As servidoras Ana Elita Manso e Sinara 

Mota Neves assumirão, respectivamente, as funções de Secretária e Secretária Suplente 

da comissão. Para concluir a pauta, o professor Max, agradeceu a cooperação de todos 

os membros durante o período em que esteve na gestão das atividades da CPA. 

Destacou a atuação da servidora Socorro Maia como secretária da comissão de 

fundamental importância para o alcance dos objetivos. O professor Eduardo Parente 

mencionou a alegria de ter trabalhado sob a presidência do professor Max e em nome 

dos demais membros, caracterizou o trabalho desenvolvido por ele como objetivo, 

prático e exercido com efetividade. 4. OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES. Os 

participantes mencionaram a necessidade de implementação da página da CPA na 

internet e a servidora Socorro Maia propôs que o assunto seja inserido na pauta da 

próxima reunião. Ao fim da pauta, todos os presentes se confraternizaram, encerrando a 

primeira etapa do planejamento anual da CPA em 2013. 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. 

 

 


