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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 01 DE 

OUTUBRO DE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dez horas, na sala 03 do 

Bloco Didático, no Campus da Liberdade, coordenada pela presidente suplente da CPA, 

professora Edmara Chaves Costa, e secretariada pela secretária suplente Sinara Mota 

Neves de Almeida, realizou-se a décima quinta reunião ordinária da CPA da Unilab. 

Estiveram presentes na reunião os técnicos-administrativos Maria do Socorro Maia 

Silva e Carlos Eduardo Parente, os docentes Edmara Chaves Costa, John Hebert da 

Silva Félix, Eduardo Soares Parente, Sinara Mota Neves de Almeida e Aiala Vieira 

Amorim, e os discentes Márcio Henrique dos Santos Lima e Marceano Tomas Urem da 

Costa. ABERTURA DOS TRABALHOS. Dando início a reunião, Professora Edmara 

cumprimentou a todos e confirmou que havia quórum. APRESENTAÇÃO DO 

CONTEÚDO DOS BANNERS COMO OS RESULTADOS DO RELATÓRIO DE 

AUTOAVALIAÇÃO DE 2014. Socorro Maia fez um breve relato a respeito das 

reuniões anteriores e participação da CPA na Semana Universitária para os membros 

ausentes na reunião anterior. A arte dos seis banners foi apresentada para os membros 

da comissão de organização da I Semana da Universitária da Unilab e ainda em fazer 

consulta de preços e providenciar a impressão dos banners em papel. Carlos Eduardo 

também se disponibilizou a realizar consulta de preços para o referido serviço. Foi 

consenso no grupo que o pagamento da impressão seria dividido pelos membros da 

comissão. O prazo máximo para consulta de preço e impressão dos banners será até o 

próximo dia 06 de outubro. ESCALA DE REVEZAMENTO DOS MEMBROS DA 

CPA PARA APRESENTAÇÃO DOS BANNERS. Os estudantes explicaram que só 

poderiam indicar o dia e o turno para participarem da divulgação de resultados do 

trabalho da CPA após a divulgação das datas e horários de apresentação dos trabalhos 

acadêmicos inscritos. Ramon Capelle justificou sua ausência na reunião e, por e-mail, se 

dispôs a ficar na apresentação da CPA no sábado (11/10/2014). Os dias e horários, 

previstos para exposição (09, 10, e 11/10), foram assumidos pelos membros da CPA 

conforme disponibilidade de cada um. OUTROS INFORMES.  Socorro Maia sugeriu 
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que na próxima reunião, a ser realizada no dia 08 de outubro de 2014, os membros da 

CPA, organizados nas mesmas subcomissões de organização dos resultados, apresentem 

as propostas de alteração nos questionários para realização da coleta até o final de 

outubro. Nada mais a tratar, às 10h45, foi declarada finalizada a reunião da qual, para 

constar, eu Sinara Mota Neves de Almeida, lavrei a presente Ata, por mim subscrita, a 

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

 


