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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 09 DE 

SETEMBRO DE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às doze horas e trinta 

minutos, 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 quarta reunião ordinária da 

CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião os técnicos-administrativos Maria do 

Socorro Maia Silva e Ana Elita Andrade Manso, os docentes Aiala Vieira Amorim, 

John Hebert da Silva Félix, Sinara Mota Neves de Almeida e Edmara Chaves Costa e o 

discente Márcio Henrique dos Santos Lima. ABERTURA DOS TRABALHOS. Dando 

início a reunião, professora Edmara Chaves Costa cumprimentou a todos e foram 

justificadas as ausências dos membros Sebastião André de Lima Filho e Ramon Souza 

Capelle de Andrade, que ficaram impossibilitados de comparecer. DEFINIÇÃO DO 

FORMATO DO SEMINÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA 

AUTOAVALIAÇÃO. Após a apresentação de algumas ideias, professora Sinara Mota 

Neves de Almeida sugeriu que a apresentação dos resultados fosse feita por meio de 

banners, o que foi acatado pelos demais membros. Para elaboração do conteúdo a 

expor, foram divididas subcomissões que ficarão responsáveis em extrair os dados mais 

relevantes de cada dimensão, de modo a preencher cerca de quatro banners no total. Os 

grupos de trabalho foram assim separados: a) Dimensões 1 e 2 – Sebastião André/ Aila 

Amorim/ Carlos Eduardo Barbosa; b) Dimensões 3 e 4 – Edmara Chaves/ Terezinha de 

Lisiê/ Wilcilane Pinheiro; c) Dimensões 5 e 6 – Sinara Mota/ Socorro Maia; d) 

Dimensões 7 e 9 – Ana Elita Manso/ Márcio Lima/ Ramon Capelle; e) Dimensão 8 – 

Edmara Chaves/ Luis Gustavo Chaves; f) Dimensão 10 – Eduardo Parente; g)Breve 

apresentação da CPA – Socorro Maia e Aiala Amorim. Esse trabalho deverá ser enviado 

ao e-mail da CPA ou apresentado na próxima reunião da comissão, dia 15 de setembro 

de 2014, às 12h30, na Sala de Videoconferência. Devido ao curto tempo para solicitar 

que a impressão dos banners seja feita por meio de recursos da Universidade, 

professora Sinara Mota sugeriu que os gastos com esse serviço sejam divididos entre os 
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membros docentes, o que foi aceito pelos presentes. A ideia proposta é que os banners 

sejam expostos em um espaço durante a Semana Universitária, entre os próximos dias 

09 e 11 de outubro, no Campus da Liberdade. Nesses três dias, os membros da CPA se 

revezariam de modo a prestar as informações solicitadas no local da apresentação. 

Professora Aiala Amorim e Socorro Maia se comprometeram em verificar 

informalmente com os setores responsáveis os espaços disponíveis para o evento, para 

que então a secretaria da CPA possa solicitar formalmente a reserva. Ana Elita Manso 

se disponibilizou a verificar a possibilidade de impressão colorida do último relatório de 

autoavaliação para servir de consulta na exposição. ADEQUAÇÃO DOS DIAS E 

HORÁRIOS DAS REUNIÕES DA CPA. Devido ao pequeno número de docentes 

presentes a reunião, não foi possível essa definição, o que ficou adiado para ser 

discutido em outro momento. Assim, a próxima reunião continuará sendo em horário 

intermediário, que, embora inconveniente, seria uma forma de oportunizar a 

participação da maioria. OUTROS COMUNICADOS. Maria do Socorro Maia Silva 

deu alguns informes sobre o processo de reconhecimento dos cursos da Unilab e 

mencionou a possibilidade de unificação dos questionários avaliativos dos cursos, cujos 

resultados serão importantes para a autoavaliação realizada pela CPA. Professor John 

Hebert da Silva Félix informou que sairá da comissão e que seu substituto será 

informado em breve. Ana Elita Manso ficou responsável em entrar em contato com os 

membros que não justificaram ausência na reunião e informar-lhes o desenvolvimento 

dos últimos trabalhos. Professora Aiala Vieira Amorim justificou sua ausência na 

próxima reunião e informou que enviará os dados por ela trabalhados por e-mail. Por 

fim, foi agendada reunião para a próxima segunda-feira, dia 15 de setembro, cuja pauta 

principal será a apresentação dos dados resumidos de cada dimensão para elaboração 

dos banners. 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 Andrade Manso, lavrei a presente Ata, por mim subscrita, a qual, 

depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes à reunião. 

 


