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ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 30 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. Dando início 

a reunião, professora Edmara cumprimentou a todos e, confirmando que havia quórum, 

deu prosseguimento a reunião com a leitura da ata da reunião anterior. DEFINIÇÃO 

DE ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO. A Lisiê Sousa e 

Anália Pinheiro junto com a professora Edmara ficaram de ir à rádio Plus FM, por meio 

do Programa do Zezinho, divulgar a avaliação para comunidade civil. A Isabela 

Nascimento ficou responsável da divulgação em São Francisco do Conde (BA) no 

campus dos Malês. Os TAE Oton Pinheiro e a Solange Teles ficaram de coletar as 

informações sobre os terceirizados com a CSO – Coordenação de Serviços 

Operacionais-, pois só há 93 terceirizados cadastrados no sistema – SIGAA. A Solange 

Teles também ficou responsável em ficar disparando avisos nos grupos de Whatsapp 

dos TAE e e-mails dos servidores em geral. A Anália Pinheiro se comprometeu em 

enviar para o e-mail dos diretores de escola a solicitação de ajuda na divulgação do 

processo avaliativo. Já a professora Aiala ficou de solicitar a inclusão de um aviso sobre 

a autoavaliação à Assecom- Assessoria de Comunicação- na página da Unilab. Os 

membros presentes se responsabilizaram de fazer a divulgação em seus campus, 

institutos e setores de trabalho, seja por conservas pessoais ou eletrônicas, bem como 

nas redes sociais, objetivando alcançar um grande número de respondentes. 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.  


