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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 15 DE 

FEVEREIRO DE 2013. 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2013, às quatorze horas, na sala de 

videoconferência do Campus da Liberdade, sob a presidência do professor Max César 

de Araújo, com a Secretaria da Servidora técnico-administrativa Ana Elita Andrade 

Manso, em substituição à servidora Maria do Socorro Maia Silva, realizou-se a segunda 

reunião extraordinária da CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião os técnico-

administrativos Ana Elita Andrade Manso e Carlos Eduardo Barbosa, os docentes Max 

César de Araújo, Aiala Vieira Amorim, Ramon Souza Capelle de Andrade, o discente 

Faustino Manoel Rodrigues e a senhora Terezinha de Lisiê Freire Sousa, representante 

da sociedade civil. Estavam ausentes com justificativa os docentes John Hebert da Silva 

Félix, Eduardo Soares Parente, Viviane Pinho de Oliveira e a servidora técnico-

administrativa Maria do Socorro Maia Silva. ABERTURA DOS TRABALHOS.  

Professor Max Araújo deu início à reunião, cumprimentou a todos os membros e iniciou 

os trabalhos. Primeiramente informou que, devido à urgência dos prazos, a reunião 

acontecerá independente do quórum necessário e esclareceu que a ata da 3º reunião será 

enviada por e-mail a todos da comissão para aprovação na reunião seguinte. PAUTAS 

DO DIA. A pauta versou basicamente sobre os instrumentos de avaliação da CPA. 1. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA CPA (Docentes, Discentes, Servidores e 

Sociedade Civil) Foi retomada a discussão da reunião anterior sobre o modelo de 

questionário destinado à avaliação pelos servidores técnicos-administrativos, tendo sido 

finalizadas as devidas alterações. Ficou decidido que o campo “sugestões/críticas” é 

pertinente e deverá compor o instrumento, contudo, não será levado em consideração na 

ocasião da elaboração do relatório. Professora Aiala apresentou modelo de instrumento 

para os docentes, porém, ficou acordado que os questionários precisam ser estruturados 

dentro de um padrão. Dessa forma, todos os modelos seguirão a estrutura do 

questionário já concluído dos técnicos-administrativos, com questões apresentadas em 

razão das dimensões institucionais. Considerando a reunião concluída, o professor Max 

César Araújo informou sobre a realização de uma nova reunião, agendada para o 
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próximo dia 20, às 14h00, em local a ser definido, para apresentação e aprovação dos 

questionários dos docentes, discentes e sociedade civil. Agradeceu o comparecimento e 

participação de todos e declarou encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Ana Elita 

Andrade Manso, 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. 

 

 

 

 


