
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA 

(UNILAB) 

 

1 
 

 

 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 27 DE 

FEVEREIRO DE 2013. 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2013, às quatorze horas, no anfiteatro do 

Campus da Liberdade, sob a presidência do professor Max César de Araújo, com a 

Secretaria do servidor Carlos Eduardo Barbosa em substituição da servidora técnico-

administrativa Maria do Socorro Maia, realizou-se a quarta reunião extraordinária da 

CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião os técnico-administrativos Ana Elita 

Andrade Manso e Carlos Eduardo Barbosa e os docentes Max César de Araújo, Edmara 

Chaves Costa, Eduardo Soares Parente, John Hebert da Silva Félix, Ramon Souza 

Capelle Andrade e os discentes Faustino Manoel Rodrigues e Danielly Medeiros 

Olímpio e a senhora Terezinha de Lisiê Freire Sousa, representante da sociedade civil. 

Estava ausente com justificativa a professora Viviane Pinho de Oliveira. ABERTURA 

DOS TRABALHOS. O Professor Max Araújo deu início à reunião cumprimentando a 

todos os membros presentes e justificando a ausência dos demais. PAUTAS DO DIA. 

A pauta se restringiu aos instrumentos de avaliação da CPA. 1. INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO DA CPA (Discentes). Iniciamos os trabalhos com a apresentação da 

proposta de questionário discente pela estudante Danielly Olímpio.  A aluna relatou 

como se deu a construção do instrumento e informou que a elaboração se deu a partir 

dos outros questionários aprovados em reunião da CPA. Danielly esclareceu que 

algumas dimensões estão mais distantes do cotidiano dos alunos e, portanto seria difícil 

avaliar certos aspectos institucionais com a questão orçamentária. Desse modo, a 

proposta foi elaborada com adaptações e ajustes que colaboram para a boa compreensão 

das questões por parte dos estudantes. Na sequência os itens foram lidos e discutidos e 

submetidos à apreciação dos membros da comissão. Algumas questões discutidas 

anteriormente foram retomadas e verificada a necessidade de modificação do texto em 

detrimento das opções de resposta. Os outros questionários já aprovados também 

sofreriam as mesmas alterações. Analisados todos os itens e aprovado o instrumento de 

avaliação discente, o professor Max César Araújo agradeceu o comparecimento e 
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participação de todos e declarou encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Carlos 

Eduardo Barbosa, lavrei a presente Ata, por mim subscrita, a qual, depois de lida e 

aprovada, será assinada pelo servidor Max César de Araújo, docente da Unilab e 

Presidente desta Sessão extraordinária, e pelos demais membros presentes à reunião. 

 

 

 


