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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 9 DE 
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A presidente da CPA, professora Edmara Chaves Costa, deu início à reunião, às treze 

horas, na sala de videoconferência, no campus da Liberdade. ABERTURA DOS 

TRABALHOS. Professora Edmara cumprimentou a todos e, confirmando que havia 

quórum, deu prosseguimento a reunião com a leitura da ata da reunião anterior. 

Inicialmente, a professora Edmara comunicou aos presentes que fora publicada a 

Portaria GR nº 973, de 27 de outubro de 2015, que dispõe sobre a substituição de 

membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA-, nomeando a nova composição da 

comissão. Foi estabelecido o cronograma das reuniões do semestre: 09/11; 23/11; 30/11 

e 14/12/2015. REVISÃO DOS QUESTIONÁRIOS.  Ficou acordado que os membros 

terão os seguintes prazos referentes à revisão dos instrumentos de avaliação de sete a 26 

de novembro. Para que no dia 30 de novembro, a DTI possa fazer teste e no dia 

primeiro de dezembro iniciar a autoavaliação. E no dia 29 de janeiro de 2016, a 

finalização. Elaborar o cronograma da Avaliação Institucional em 2016. Foram revistos 

os eixos 1, 2, 3 e o 4. Diante disso, ficou evidente a necessidade de se ter uma reunião 

dia 16/11/2015 para continuidade da revisão dos instrumentos de avalição. OUTROS 

ASSUNTOS. Foi dado encaminhamento o que será necessário para fazer a divulgação 

do processo, principalmente, com a comunidade civil. Também todos concordaram para 

que os membros da CPA participassem da Semana Universitária no período de 12 a 14 

de novembro com revezamento dos membros da CPA no stand. Para esse evento, sob 

responsabilidade Aiala Amorim, serão feitas camisas e um banner com fotografias dos 

componentes assim como apresentação o que é a CPA e seus objetivos. Nada mais a 

tratar, por volta das 14h, foi declarada finalizada a reunião da qual, para constar, eu, 

Solange Maria Morais Teles, lavrei a presente Ata, por mim subscrita, a qual, depois de 

lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes na reunião.  


