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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 05 DE 

FEVEREIRO DE 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze 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 nona reunião ordinária da CPA da Unilab. 

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

Carlos Eduardo Barbosa, os docentes Antônio Alisson Pessoa Guimarães, Sebastião 

André Alves de Lima Filho e Sinara Mota Neves de Almeida, a discente Maria Carlene 

Pereira Barbosa e a representante da sociedade civil Terezinha de Lisiê Freire Sousa. 

ABERTURA DOS TRABALHOS. Dando início a reunião, professor Sebastião 

cumprimentou a todos e, confirmando que havia quórum, deu prosseguimento a 

reunião. DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO. Foram aprovadas a versão final do folder com o questionário dirigido 

à sociedade civil e a proposta de alteração do texto do flyer. Ana Elita Manso e Carlos 

Eduardo Barbosa se comprometeram de solicitar as alterações à Assecom. Foi decidido 

que, após a impressão, o material seria dividido entre os membros da comissão para 

aplicação junto à comunidade externa. Lisiê, Carlene e Ana Elita, por residirem na 

região do Maciço de Baturité, se comprometeram a aplicar aproximadamente 20 

questionários cada uma. Ana Elita Manso ficou de solicitar à Diretoria de Educação à 

Distância (DEAAD) a inclusão de um alerta sobre a autoavaliação na plataforma 

MOODLE. Os membros presentes se responsabilizaram de fazer a divulgação em seus 

campus, institutos e setores de trabalho, seja por conversas pessoais ou eletrônicas, bem 

como nas redes sociais, objetivando alcançar um grande número de respondentes. Nada 

mais a tratar, por volta das 15h10, 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. 

 

 


