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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 29 DE 

JANEIRO DE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às dez horas, na sala 01 

do bloco didático, 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 segunda reunião ordinária da CPA da Unilab. Estiveram 

presentes na reunião os técnico-administrativos Ana Elita Andrade Manso e Carlos 

Eduardo Barbosa, os docentes Edmara Chaves Costa, John Hebert da Silva Félix, 

Sebastião André Alves, Sinara Mota Neves de Almeida e Luis Gustavo Chaves da Silva 

e as representantes da sociedade civil, Tezerinha de Lisiê Freire Sousa e Francisca 

Wilcilane Barreto Pinheiro. ABERTURA DOS TRABALHOS. Dando-se iniciou a 

reunião, Professora Edmara Chaves Costa cumprimentou a todos, sendo justificadas as 

ausências dos membros que ficaram impossibilitados de comparecer. 

ORGANIZAÇÃO DAS SUBCOMISSÕES PARA TABULAÇÃO E ANÁLISE 

DOS DADOS OBTIDOS NOS QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO. Ficaram 

definidas as subcomissões para tabulação e análise dos dados separados por dimensão e 

acordado que seria enviado o quadro da divisão do trabalho aos membros por e-mail. 

Optou-se por tomar como base a estrutura do último relatório para elaboração do atual. 

No que se refere aos textos de “introdução”, todos os membros deverão ler o último 

relatório e sugerir, se necessário, mudanças. Professora Edmara Chaves comprometeu-

se a elaborar o texto dos perfis dos participantes. Com relação à “metodologia” foi 

acordado que não há necessidade de modificações, permanecendo o texto do último 

relatório. Ana Elita Manso ficou responsável de encaminhar aos membros o modelo de 

planilha do excel para preenchimento dos dados, bem como os dados para o acesso à 

página de apuração dos questionários online. Por último, ficou definida a data máxima 

de 12 de fevereiro próximo para término do trabalho de tabulação e análise dos dados.  

Nada mais a tratar, Professora Edmara Chaves Costa agradeceu o comparecimento e 

participação de todos e declarou finalizada a reunião da qual, para constar, eu Ana Elita 
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Andrade Manso, lavrei a presente Ata, por mim subscrita, a qual, depois de lida e 

aprovada, será assinada pelos membros presentes à reunião. 

 

 


