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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 26 DE 

FEVEREIRO DE 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala 

05 do Bloco Didático, no Campus da Liberdade, coordenada pela presidente suplente da 

CPA, professora Edmara Chaves Costa, e secretariada pela servidora Ana Elita Andrade 

Manso, realizou-se a vigésima reunião extraordinária da CPA da Unilab. Estiveram 

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

Socorro Maia Silva e Carlos Eduardo Barbosa, os docentes Aiala Vieira Amorim, 

Eduardo Soares Parente e Edmara Chaves Costa. ABERTURA DOS TRABALHOS. 

Dando início a reunião, professora Edmara cumprimentou a todos e, confirmando que 

não havia quórum, mas devido à urgência dos prazos para elaboração do relatório, deu 

prosseguimento a reunião. DEFINIÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO PARA 

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO. Uma vez finalizada a aplicação dos 

questionários online da autoavaliação, no próximo dia 02 de março, serão iniciados as 

tabulações e análises dos resultados. Dessa forma, ficou acordado entre os presentes que 

a divisão dos grupos de trabalho seria por eixos, da seguinte forma: Eixo 1 – Aiala, Luis 

Gustavo e Natália; Eixo 2 – Socorro, Sinara e Carlene; Eixo 3 – Sebastião André, 

Alisson e Lisiê; Eixo 4 – Eduardo e Ramon; Eixo 5: Carlos Eduardo, Ana Elita e 

Marceano. Os grupos deverão seguir os modelos das planilhas e tabelas, bem como da 

estrutura geral do relatório de 2014, de forma a manter uma padronização das 

configurações. A secretaria da CPA compartilhará por e-mail os modelos propostos. 

Haverá reuniões nos dias 05 e 12 de março, sendo essa a data acordada para 

apresentação dos trabalhos em equipe. OUTROS INFORMES. Devido à pouca 

frequência de alguns membros às reuniões, foi determinado que fosse enviado e-mail à 

Comissão com cópia do regimento da CPA, para enfatizar o número de faltas permitido. 

Por conta do mal-estar gerado em torno do envio de e-mail com divulgação da 

autoavaliação a toda comunidade interna, por meio do endereço eletrônico do membro 

Carlos Eduardo Barbosa, foi acordado que será encaminhado memorando à Diretoria de 

Tecnologia da Informação pois de fazia necessário esclarecer a situação que ocasionou 
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essa decisão de responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação. Nada mais a tratar, 

por volta das 14h40, 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. 

 

 


