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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 27 DE 

NOVEMBRO DE 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2013, às dez horas, na sala de 

videoconferência, no Campus da Liberdade, coordenada pela presidente suplente da 

CPA, professora Edmara Chaves Costa, e secretariada pela servidora Ana Elita Andrade 

Manso, realizou-se a décima quinta reunião extraordinária da CPA da Unilab. Estiveram 

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

Socorro Maia Silva, Carlos Eduardo Barbosa, os docentes Edmara Chaves Costa e John 

Hebert da Silva Félix e Sebastião André Alves de Lima Filho, 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. 

Dando-se início a reunião, Professora Edmara Chaves Costa cumprimentou a todos e 

foram justificadas as ausências dos membros que ficaram impossibilitados de 

comparecer. ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE 

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS. Após apresentação de algumas ideias, foram 

estabelecidas algumas ações: a) O laboratório de informática do Campus da Liberdade 

estará reservado à CPA. Das doze às quatorze, bem como nos dias três e cinco de 

dezembro de dois mil e treze, das quatorze às dezoito horas; b) Ana Elita Manso 

verificará a disponibilidade dos computadores da biblioteca do Campus Palmares para a 

avaliação; c) Os membros docentes farão a divulgação da avaliação em seus respectivos 

cursos e áreas de atuação, com ênfase à participação dos alunos estrangeiros; d) Carlos 

Eduardo Barbosa disponibilizará um notebook no pátio do Campus da Liberdade, na 

hora do almoço, para a avaliação; e) Maria do Socorro Maia Silva se comprometeu de 

solicitar o envio de e-mail para os alunos, através da Coordenação de Assessoria de 

Comunicação, bem como a publicação de notícia no slide show do portal da Unilab; f) 

Professor Sebastião André fará divulgação da avaliação no projeto de extensão “ 

Cinema, Sociologia e Política”, na próxima sexta-feira, dia trinta; g) Será enviado e-

mail solicitando apoio às coordenações dos cursos e direções do institutos; h) Por 

último, ficou acordado que cada membro fará, especialmente, a mobilização junto a sua 
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respectiva categoria. Nada mais havendo a tratar, a professora Edmara Chaves Costa 

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. 

 

 


