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ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 16 DE 

NOVEMBRO DE 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

A presidente da CPA, professora Edmara Chaves Costa, secretariada pela servidora 

Solange Maria Morais Teles, iniciou a reunião às treze horas, na sala de reunião da 

PROPLAN, no campus das Auroras. ABERTURA DOS TRABALHOS. A Professora 

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

reunião com a leitura da ata da reunião anterior. REVISÃO DOS INSTRUMENTOS.  

Finalização da revisão dos instrumentos com as mudanças sugeridas dos eixos 4 

(políticas de Gestão) e 5 (Infraestrutura), ficando a cargo da servidora Solange Teles a 

organização dos instrumentos e encaminhar para o analista da Tecnologia de 

Informação, Oton Pinheiro (DTI), implantar no SIGAA. Além disso, foi avaliada 

positivamente a participação dos membros da CPA com o stand na Semana 

Universitária, ocorrida no período de 12 a 14 de novembro, com o revezamento dos 

membros da comissão durante os dias do evento na divulgação da CPA. OUTROS 

ASSUNTOS.  Alguns membros apontaram algumas estratégias para divulgar a 

autoavaliação institucional e motivar as comunidades civil e interna a participarem 

desse processo, tais como: divulgação em listas de e-mail que abrangem toda a 

comunidade interna; divulgação em salas de aula da instituição; notícias nos sites e 

portais web da instituição; apresentação em emissora de rádio da cidade de Redenção, 

Ceará, para que incentivem a participação de seus alunos e funcionários; apresentação 

em eventos para a comunidade interna; entre outras. 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.  


