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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 30 DE 

OUTUBRO DE 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Aos trinta dias do mês de outubro de 2013, às dez horas, na sala 04 do Bloco 

Didático, no Campus da Liberdade, coordenada pela servidora Maria do Socorro Maia 

Silva e secretariada pela servidora Ana Elita Andrade Manso, realizou-se a décima 

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

técnico-administrativos Ana Elita Andrade Manso, Maria do Socorro Maia Silva e 

Carlos Eduardo Barbosa, os docentes Sebastião André Alves e John Hebert da Silva 

Félix, o discente Márcio Henrique dos Santos Lima e Terezinha de Lisiê Freire Sousa, 

representante da sociedade civil. ABERTURA DOS TRABALHOS. Maria do Socorro 

Maia da Silva iniciou a reunião justificando a ausência do professor Ramon Capelle e da 

professora Edmara Chaves Costa, bem como dos demais membros que ficaram 

impossibilitados de comparecer a reunião. Devido à urgência no cumprimento dos 

prazos, ficou decidido, uma vez constatado quórum, que a reunião ocorreria sem 

prejuízos ante a ausência justificada dos respectivos presidente e suplente da presidência 

da Comissão Própria de Avaliação. 1. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 

MODIFICAÇÕES DO QUESTIONÁRIOS CPA. A primeira pauta da reunião foi a 

revisão dos questionários utilizados na coleta de informações para o primeiro relatório 

da CPA Unilab. Apresentaram propostas de alterações o professor Sebastião André 

Alves de Lima, nas dimensões 1 e 2; Maria do Socorro Maia Silva, nas dimensões 5 e 6; 

e Ana Elita Andrade Manso, nas dimensões 7 e 10. Após discussões entre os membros 

presentes, foram acordadas as modificações nas citadas dimensões. Em seguida, Carlos 

Eduardo Barbosa e a analista da Direção de Tecnologia da Informação, Débora Farias 

Barbosa, apresentaram as alterações feitas nos questionários on-line e sugeriram que a 

comissão também fizesse a revisão do texto inicial dos mesmos. CRONOGRAMA DE 

ATIVIDADES. Na próxima reunião, agendada para o próximo dia 06 de novembro, 

será finalizada a revisão dos questionários e apresentadas as demais modificações 

pertinentes. Segundo Débora Farias Barbosa, se as alterações se limitarem ao conteúdo 
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do texto, a Direção de Tecnologia da Informação só necessitaria de um dia para 

disponibilizar o questionário on-line. Em caso de alterações nos filtros dos perfis, 

haverá uma demanda para aproximadamente quinze dias. Encerrada a reunião, Maria do 

Socorro Maia Silva 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. 

 

 


