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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 06 DE 

NOVEMBRO DE 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Aos seis dias do mês de novembro de 2013, às dez horas, na sala 04 do Bloco 

Didático, no Campus da Liberdade, coordenada pelo presidente da CPA, professor 

Ramon Souza Capelle de Andrade, e secretariada pela servidora Ana Elita Andrade 

Manso, realizou-se a décima reunião ordinária da CPA da Unilab. Estiveram presentes 

na reunião os técnico-administrativos Ana Elita Andrade Manso, Maria do Socorro 

Maia Silva, Carlos Eduardo Barbosa e Fernanda Linard de Paula, os docentes Ramon 

Souza Capelle de Andrade , Edmara Chaves Costa e John Hebert da Silva Félix, os 

discentes Márcio Henrique dos Santos Lima e Marceano Tomas Urem da Costa e 

Terezinha de Lisiê Freire Sousa, representante da sociedade civil. ABERTURA DOS 

TRABALHOS. Justificadas as ausências dos membros que ficaram impossibilitados de 

comparecer, deu-se iniciou a reunião. REVISÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE 

AVALIAÇÃO. Dando prosseguimento ao trabalho de revisão iniciado na última 

reunião, foram apresentadas as modificações referentes às dimensões 1 e 2, pelo docente 

John Hebert da Silva Félix; às dimensões 3 e 4, por professora Edmara Chaves Costa, 

bem como a mesma apresentou as questões referentes a dimensão 8; e, por fim, à 

dimensão 9, apresentada pelos discentes Márcio Henrique dos Santos Lima e Marceano 

Tomas Urem da Costa. Após discussões entre os membros presentes, foram acordadas 

as modificações nas citadas dimensões. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. Em 

seguida, ficou acordado que as modificações seriam enviadas por cada responsável ao e-

mail da CPA, até o próximo dia oito, para compilação e posterior envio à Direção de 

Tecnologia da Informação, até a data máxima de treze de novembro de 2013. Carlos 

Eduardo Barbosa informou que até o dia vinte de novembro os questionários estariam 

disponibilizados com as devidas alterações. Dessa forma, foi sugerido e aprovado o 

seguinte cronograma: Divulgação e mobilização para participação do processo de 

autoavaliação: de onze de novembro de 2013 ao fim da aplicação; Aplicação dos 

questionários: de vinte e um de novembro de 2013 a dez de janeiro de 2014; Tabulação 

dos dados: de treze a vinte e quatro de janeiro de 2014; Análise dos dados: de vinte e 
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sete de janeiro a quatorze de fevereiro de 2014; Elaboração do Relatório: de dezessete 

de fevereiro a quatorze de março de 2014; Revisão final: de dezessete a vinte e um de 

março de 2014; Entrega do relatório: até dia vinte e oito de março de 2014. Encerrada a 

reunião, o docente Ramon Souza Capelle de Andrade agradeceu o comparecimento e 

participação de todos e declarou finalizada 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 pelos membros presentes à reunião. 

 

 


