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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

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

DEZEMBRO DE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às nove horas, na sala 04 do 

Bloco Didático, no Campus da Liberdade, coordenada pelo presidente da CPA, 

professor Sebastião André Alves de Lima Filho, e secretariada pela servidora Ana Elita 

Andrade Manso, realizou-se a décima sétima reunião ordinária da CPA da Unilab. 

Estiveram presentes na reunião a técnico-administrativo Ana Elita Andrade Manso e os 

docentes Antônio Alisson Pessoa Guimarães, Sebastião André Alves de Lima Filho, 

Luis Gustavo Chaves da Silva e Ramon Souza Cappele de Andrade. ABERTURA DOS 

TRABALHOS. Dando início a reunião, professor Sebastião cumprimentou a todos e 

confirmou que não havia quórum. Contudo, devido a urgência na tomada de decisões, 

foi dado prosseguimento a reunião. ORGANIZAÇÃO DE UM CALENDÁRIO DE 

ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO ANO.  Em virtude da ausência de muitos 

membros, a discussão dessa pauta foi adiada para a próxima reunião, já agendada para o 

dia 14 de janeiro de 2015. DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS CONCERNENTE AO 

RELATÓRIO CPA 2015. Foi determinado que a solicitação de alterações nos 

questionários fosse feita, via memorando, ainda hoje, à Diretoria de Tecnologia da 

Informação. Professor Sebastião e professor Ramon se comprometeram de conversar 

com Fábio Oliveira, Diretor de Registro e Controle Acadêmico, sobre a possibilidade de 

vinculação da matrícula ao preenchimento do questionário de autoavaliação da CPA. 

OUTROS INFORMES. Levantada a questão da necessidade de espaço físico, bem 

como de equipamentos, para o desenvolvimento das atividades da Comissão Própria de 

Avaliação, Professor Luis Gustavo se responsabilizou de indagar junto à Pró-Reitoria de 

Planejamento sobre a possibilidade de atendimento dessa solicitação. Nada mais a 

tratar, às 10h30, 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. 

 

 


