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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2013. 

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2013, às quatorze horas, na sala de 

videoconferência do Campus da Liberdade, sob a presidência do professor Max César 

de Araújo, com a Secretaria da Servidora técnico-administrativa Maria do Socorro 

Maia, realizou-se a terceira reunião extraordinária da CPA da Unilab. Estiveram 

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

Eduardo Barbosa e Maria do Socorro Maia Silva e os docentes Max César de Araújo, 

Aiala Vieira Amorim, Edmara Chaves Costa, Eduardo Soares Parente, John Hebert da 

Silva Félix, os discentes Faustino Manoel Rodrigues e Danielly Medeiros Olímpio e a 

senhora Terezinha de Lisiê Freire Sousa, representante da sociedade civil. Estavam 

ausentes com justificativa os docentes Ramon Souza Capelle de Andrade, Cassio 

Florêncio Rúbio e Viviane Pinho de Oliveira. ABERTURA DOS TRABALHOS. O 

Professor Max Araújo deu início à reunião cumprimentando a todos os membros 

presentes e justificando a ausência dos demais. PAUTAS DO DIA. A pauta da reunião 

versou sobre os instrumentos de avaliação da CPA. 1. INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO DA CPA (Docentes). Iniciamos os trabalhos com a apresentação da 

proposta de questionário docente para aprovação da comissão. Todos os itens do 

instrumental foram lidos e discutidos. Os membros da CPA se detiveram numa 

discussão mais detalhada das seguintes questões: necessidades especiais, organização 

didático pedagógica/trimestralidade e responsabilidade social da Unilab. Debatemos 

sobre a importância de contemplar na avaliação a questão do atendimento as pessoas 

com necessidades especiais na Unilab. A servidora Socorro Maia lembrou que o 

governo Federal e o Mec estão desenvolvendo várias políticas que visam a melhoria do 

atendimento e inclusão desses indivíduos. As professoras Edmara Chaves e Aiala Vieira 

mencionaram a necessidade de inserir no questionário a organização didático 

pedagógica dos cursos e a trimestralidade. Refletimos sobre o propósito da 

autoavaliação institucional e a relação dos objetivos da avaliação com as dimensões 

avaliadas e o produto desse trabalho. Lido e aprovado o questionário docente, o 
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professor Max César Araújo agendou a próxima reunião para o dia 27/02/13 ocasião em 

que trataremos dos dois últimos questionários (discente e sociedade civil) e do 

cronograma de mobilização da comunidade acadêmica. Considerando a pauta do dia 

concluída, o professor Max César Araújo agradeceu o comparecimento e participação 

de todos e declarou encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Maria do Socorro 

Maia Silva, lavrei a presente Ata, por mim subscrita, a qual, depois de lida e aprovada, 

será assinada pelo servidor Max César de Araújo, docente da Unilab e Presidente desta 

Sessão, e pelos demais membros presentes à reunião. 

 

 


