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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 24 DE 

SETEMBRO DE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dez horas, na sala 

03 do Bloco Didático, no Campus da Liberdade, coordenada e secretariada pela 

servidora Ana Elita Andrade Manso, realizou-se a décima sétima reunião extraordinária 

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

Socorro Maia Silva e Ana Elita Andrade Manso, os docentes John Hebert da Silva 

Félix, Sebastião André Alves de Lima Filho, Eduardo Soares Parente e Aiala Vieira 

Amorim e o discente Márcio Henrique dos Santos Lima. ABERTURA DOS 

TRABALHOS. Dando início a reunião, foi confirmado que havia quórum. ÚLTIMAS 

DEFINIÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DOS BANNERS. Professora Aiala 

Amorim apresentou um modelo para apresentação dos textos e gráficos dos resumos, 

que foi aprovado pelos presentes para ser o adotado na composição dos banners. Assim, 

ficou decidido que as subcomissões farão as adaptações necessárias e enviarão os 

resultados, até o dia de amanhã, à Assessoria de Comunicação para produção da arte. 

Professora Aiala informou ainda que confirma o valor de 15,00 (quinze reais) para cada 

banner impresso em papel comum. ESCALA DE REVEZAMENTO DOS 

MEMBROS DA CPA NOS DIAS DA SEMANA UNIVERSITÁRIA. Foi acordado 

que os membros se revezariam em duplas a cada turno, nos três dias do evento, e que as 

adequações poderão ser comunicadas por e-mail ou na próxima reunião. OUTROS 

INFORMES.  A reunião seguinte ficou agendada para a próxima quarta-feira, dia 

primeiro de outubro, cuja pauta será a apresentação dos banners e escala de 

revezamento.  Nada mais a tratar, foi declarada 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. 

 


