
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA 

(UNILAB) 

 

1 
 

 

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 12 DE 

MARÇO DE 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aos doze dias do mês de março de dois mil e quinze, às treze horas, na sala 06 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 primeira reunião extraordinária da CPA da Unilab. 

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

Maria do Socorro Maia Silva e os docentes Aiala Vieira Amorim, Antônio Alisson 

Pessoa Guimarães, Eduardo Soares Parente, Sinara Mota Neves de Almeida e Edmara 

Chaves Costa. ABERTURA DOS TRABALHOS. Dando início a reunião, professora 

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

reunião. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO. Ficou acordado que os membros terão 

os seguintes prazos referentes a elaboração do relatório: 1. Até o próximo dia 15 de 

março - envio das análises de cada eixo para o e-mail da CPA; 2. 20 de março – 

finalização da padronização das tabelas, planilhas, gráficos e termos constantes nas 

análises; 3. 24 de março – prazo final para a revisão textual e envio aos membros por e-

mail do documento final; 4. 26 de março - Aprovação do relatório em reunião agendada 

para esse dia. Foi decidido que será utilizado o termo “comunidade civil” como padrão 

no relatório. OUTROS ASSUNTOS. Foi dado encaminhamento que será necessário 

informar os membros da comissão, por e-mail, sobre a questão de faltas, segundo o 

regimento, para que a realização das reuniões não seja prejudicada por falta de quórum. 

Nada mais a tratar, por volta das 14h00, 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. 

 

 


