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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 06 DE 

MARÇO DE 2013. 

 

Aos seis dias do mês de março de 2013, às quatorze horas, no auditório do Campus da 

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

servidora técnica-administrativa Maria do Socorro Maia, realizou-se a quarta reunião 

ordinária da CPA. Estiveram presentes os técnico-administrativos Ana Elita Andrade 

Manso, Maria do Socorro Maia, Carlos Eduardo Barbosa e os docentes Max César de 

Araújo, Aiala Vieira Amorim, Edmara Chaves Costa, Eduardo Soares Parente, John 

Hebert da Silva Félix, Ramon Souza Capelle Andrade, Viviane Pinho de Oliveira, o 

discente Faustino Manual Rodrigues e a senhora Terezinha de Lisiê Freire Sousa, 

representante da sociedade civil. ABERTURA DOS TRABALHOS. O Professor Max 

Araújo deu início à reunião dando as boas vindas e cumprimentando a todos. O 

presidente da CPA apresentou a pauta e sugeriu uma inversão na ordem dos itens em 

pauta iniciando a reunião por. 1. OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES. 

Considerando a necessidade de formação final dos questionários online e do material de 

divulgação do processo de avaliação institucional, o professor Max Araújo retomou o 

debate sobre a identidade visual da comissão. 1.1 LOGOMARCA CPA. Todas as 

propostas foram apresentadas novamente e mais uma opção foi acrescentada pela 

professora Edmara. O conjunto das propostas foi votado e a maioria dos membros da 

comissão escolheu uma das variações de formato e cor da proposta trazida pela 

professora Edmara. Após escolha da Logomarca da CPA, o professor Max Araújo 

apresentou a versão preliminar do questionário docente online. 1.2 QUESTIONÁRIO 

DOCENTE. Todos os presentes apreciaram a apresentação online do instrumento de 

avaliação docente com utilização do data show e fizeram algumas sugestões de 

adaptação: acréscimo de breve descrição de cada uma das dimensões, o ajuste de cores 

mais amenas entre outros. 1.3 ALTERAÇÃO DA PORTARIA DA CPA. Na sequência 

da reunião o presidente da CPA informou sobre a alteração na Portaria GR nº 446/12 da 
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CPA e a formalização da substituição de dois membros da comissão: do docente Cassio 

Florêncio Rubio pelo professor João Batista Pereira e da discente Danielly Medeiros 

Olímpio pelo estudante Marcio Henrique dos Santos Lima. Mencionou ainda a 

necessidade de indicação pela comissão dos membros suplentes de presidente e 

secretário. Os participantes da reunião acataram por unanimidade a indicação do 

professor Ramon Souza Capelle de Andrade como suplente de presidente e da 

professora Viviane Pinho de Oliveira como suplente de secretário. Dando continuidade, 

tratou-se da finalização do último instrumento de avaliação. 2 QUESTIONÁRIO DA 

SOCIEDADE CIVIL. A proposta elaborada pela Sra. Lisiê Freire foi lida e discutida 

quesito a quesito pela comissão, feitas as adequações necessárias e aprovada em sua 

última versão. Para finalizar a pauta, discutiu-se as providências necessárias para os 

procedimentos de mobilização/sensibilização da comunidade acadêmica e da sociedade 

civil e aplicação dos questionários. Os seguintes encaminhamentos foram definidos: 

Revisão e conferência de todos os questionários e conclusão destes no formato online, 

definição do modelo de resultado para tabulação dos questionários e solicitação de 

criação de espaço na página da Unilab para divulgação das atividades. Concluída a 

pauta, o professor Max César Araújo agradeceu o comparecimento e participação de 

todos e declarou encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Maria do Socorro Maia 

Silva, 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, e pelos demais membros presentes à reunião. 


