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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 10 DE 

ABRIL DE 2013. 

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

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

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

extraordinária da CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião os técnico-

administrativos Carlos Eduardo Barbosa e Maria do Socorro Maia Silva, os docentes 

Aiala Vieira Amorim, Edmara Chaves Costa, João Batista Pereira, Max César de 

Araújo, Ramon Souza Capelle, e Viviane Pinho de Oliveira e o discente Faustino 

Manoel Rodrigues. 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 ONLINE DA CPA. O 

professor Max Araújo retomou a pauta da reunião anterior relacionada à conclusão dos 

questionários da CPA e relatou os encaminhamentos feitos visando à superação dos 

impedimentos para o término desse trabalho. O presidente da CPA socializou com os 

membros da comissão a reunião realizada com o Vice-Reitor da Unilab no exercício da 

Reitoria e as providências decorridas da referida reunião. Por solicitação da gestão 

superior da Unilab, a Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN) tomou providencias 

junto à Coordenação de Tecnologia (TI) e viabilizou a conclusão dos questionários 

online no prazo máximo de quinze dias.  Desse modo, tendo como referência o prazo 

estabelecido para a disponibilização dos instrumentais de autoavaliação da CPA, 

tornaram-se viáveis e necessários o planejamento e elaboração de cronograma de 

aplicação dos questionários. Decidiu-se por realizar o pré-teste com a aplicação prévia 

dos questionários com todas as categorias envolvidas com a finalidade de diagnosticar 

previamente possíveis necessidades de correção e fragilidades da pesquisa com a 

comunidade acadêmica e sociedade externa. A realização do pré-teste acorrerá na data 

16/04/2013 sob a responsabilidade dos professores João e Aiala. A divulgação da 

autoavaliação institucional se dará por meio de notícias no site da Unilab, divulgação 
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por e-mail e através das redes sociais a partir do dia 17/04/13 e o período de aplicação 

dos questionários será do dia 18/04/13 a 03/05/13. Terminada a definição de prazos e 

datas, o presidente da CPA deu início aos informes. Noticiou aos presentes que a minuta 

de Regimento da CPA teve sua primeira revisão técnica finalizada e será submetida à 

revisão textual sob a responsabilidade do prof. João Batista. E por fim, informou que 

suas férias acontecerão no período de 15/04 a 14/05/13 e o professor Ramon Capelle, 

presidente suplente, assumirá a presidência da CPA em sua ausência. Concluída a pauta 

da reunião, o professor Max Araújo encerrou a reunião, agradeceu o comparecimento e 

participação de todos e 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. 


