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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 03 DE 

ABRIL DE 2013. 

Aos três dias do mês de abril de 2013, às quatorze horas, na sala de vídeo conferência 

no Campus da Liberdade, coordenada pelo presidente Max César de Araújo, com a 

Secretaria da servidora Maria do Socorro Maia Silva, realizou-se a quinta reunião 

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

Ana Elita Andrade Manso, Carlos Eduardo Barbosa e Maria do Socorro Maia Silva, os 

docentes Aiala Vieira Amorim, Edmara Chaves Costa, Eduardo Soares Parente, João 

Batista Pereira, John Hebert da Silva, Max César de Araújo, Ramon Souza Capelle, e 

Viviane Pinho de Oliveira e os discentes Faustino Manoel Rodrigues, Márcio Henrique 

dos Santos Lima e a senhora Terezinha de Lisiê Freire Sousa, representante da 

sociedade civil. ABERTURA DOS TRABALHOS. O professor Max César de Araújo 

deu início à reunião cumprimentando a todos os membros presentes e em seguida 

apresentou a pauta do dia. 1. QUESTIONÁRIOS: CRONOGRAMA DE 

APLICAÇÃO ONLINE. O professor Max Araújo informou aos membros da comissão 

sobre a formalização do pedido de prorrogação do prazo de envio do relatório de 

autoavaliação da CPA/Unilab junto ao Mec/INEP. Justificou a suspensão da reunião 

anterior da CPA, tendo em vista a impossibilidade de algumas definições de prazo que 

dependiam da conclusão dos questionários online. Na sequência, o presidente da 

comissão solicitou ao membro Carlos Eduardo Barbosa que relatasse junto com a 

convidada da equipe de tecnologia da informação, Débora Farias, a situação de 

desenvolvimento dos questionários online. O relato indicou existência de um conjunto 

de fatores limitantes para finalização dos instrumentos de autoavaliação. A diversidade 

de atividades demandadas à Coordenação da Tecnologia da informação (CTI) 

apresentou-se como impeditivo para a priorização do trabalho com os questionários. 

Foram mencionadas também algumas dificuldades técnicas de formatação do banco de 

dados. Na sequência, alguns dos membros da CPA indagaram se não seria possível 

simplificar o formulário ou utilizar outras ferramentas que possibilitassem a conclusão 
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dos instrumentais. A sugestão apresentada como alternativa por Débora Farias foi a 

utilização de material impresso na coleta de dados. De forma unânime, a CPA 

considerou inviável a possibilidade de aplicação dos questionários impressos e 

tabulação manual do material coletado e um retrocesso mediante todo o trabalho 

realizado anteriormente pelos membros da comissão. Diante do exposto, o professor 

Max Araújo propôs que a pauta fosse retomada na próxima reunião da CPA. Encerrada 

a reunião, o presidente da comissão 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. 

MAX CÉSAR DA ARAÚJO ______________________________________________ 

AIALA VIEIRA AMORIM _______________________________________________ 

ANA ELITA ANDRADE MANSO _________________________________________ 

CARLOS EDUARDO BARBOSA __________________________________________ 

CASSIO FLORENCIO RUBIO ____________________________________________ 

EDMARA CHAVES COSTA ______________________________________________ 

EDUARDO SOARES PARENTE __________________________________________ 

FAUSTINO MANUEL RODRIGUES _______________________________________ 

JOÃO BATISTA PEREIRA _______________________________________________ 

JOHN HEBERT DA SILVA FÉLIX _________________________________________ 

MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA _________________________________ 

MARIA DO SOCORRO MAIA SILVA ______________________________________ 

RAMON SOUZA CAPELLE DE ANDRADE ________________________________ 

TEREZINHA DE LISIÊ FREIRE SOUSA ___________________________________ 

VIVIANE PINHO DE OLIVEIRA __________________________________________ 

 

 


