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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 14 DE 

JANEIRO DE 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às nove horas, na sala de 

videoconferência, 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 oitava reunião ordinária da CPA da Unilab. 

Estiveram presentes na reunião os técnicos-administrativos Ana Elita Andrade Manso, 

Carlos Eduardo Barbosa e Maria do Socorro Maia Silva e os docentes Aiala Vieira 

Amorim, Antônio Alisson Pessoa Guimarães, Sebastião André Alves de Lima Filho e 

Sinara Mota Neves de Almeida. ABERTURA DOS TRABALHOS. Dando início a 

reunião, professor Sebastião cumprimentou a todos e, confirmando que havia quórum, 

deu prosseguimento a reunião. ORGANIZAÇÃO DE UM CALENDÁRIO DE 

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

membros, mais uma vez se adiou a discussão dessa questão com maior profundidade, 

contudo ficou acordado que as primeiras reuniões desse ano de 2015 aconteceriam às 

quintas-feiras, com início às 14 horas. DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

CONCERNENTE AO RELATÓRIO CPA 2015. Foi acordado que era de extrema 

importância, objetivando um alcance de um maior número de respondentes, que a 

divulgação fosse feita por meio do Sistema SIG (SIPAC, SIGAA). Diante da falta de 

respostas da Diretoria de Tecnologia da Informação ao memorando 04/2014 CPA – de 

04 de dezembro de 2014, que solicitava atualização dos questionários online e 

vinculação da aplicação à matrícula, e diante do pouco prazo para a elaboração do 

relatório, a comissão decidiu falar com a administração superior. A reunião com o vice-

reitor Aristeu Rosendo foi então agendada para às 15h00 desse mesmo dia 14 de 

janeiro. Estarão presentes à referida reunião as servidoras Ana Elita Manso e Socorro 

Maia, representando a comissão. OUTROS INFORMES. Professor Sebastião André 

comunicou impossibilidade de continuar na presidência da Comissão. Com a aprovação 

dos presentes, professora Edmara aceitou substituí-lo na função e Socorro Maia ficará 

na suplência da presidência. Será então solicitada alteração da portaria com a 
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composição dos membros. Nada mais a tratar, às 10h20, 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. 

 

 


