
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Comissão Própria de Avaliação – CPA  
 
 

      Ata de Reunião da 28º Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação 

Às treze horas e vinte minutos (13h20min) do dia sete de junho de dois mil e dezessete, 

na sala da CPA, no campus das Auroras, UNILAB, Redenção-Ceará, os membros da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nomeados pela Portaria GR nº 98 da UNILAB, de 

trinta e um de janeiro de dois mil e dezessete, reuniram-se com as seguintes pautas: 1º 

Aprovação da Ata da reunião de 16/05/2017. 2º Plano de avaliação institucional (2015-

2017). 3º Apresentação do Site da CPA e 4º Instrumentos de avaliação de curso. 

Estiveram presentes à reunião os seguintes membros: Camila de Oliveira Freitas, Edmara 

Chaves Costa, Elisabeth Linhares Catunda, Francisco de Assis Silveira, Luan Jacinto 

Carvalho, Luís Eduardo Torres Bedoya, Rebeca de Alcântara e Silva, Rejane Felix Pereira 

e Robério Nery da Silva. A professora Edmara Chaves Costa (presidente da CPA) abriu 

os trabalhos ressaltando a importância da elaboração do plano de autoavaliação 

institucional para o processo de recredenciamento. Na oportunidade, a docente solicitou 

a colaboração de todos no sentido de dar celeridade a elaboração do documento. Foi 

acordado que o trabalho seria dividido em tópicos e distribuído ao grupo, devendo ser 

aprovado em reunião extraordinária a realizar-se na próxima semana. Dando continuidade 

aos trabalhos foi feita a leitura e aprovação da ata da reunião de 16/05/2017.  Em seguida, 

os membros da CPA iniciaram o debate sobre o site da comissão. Foram discutidos os 

meios para melhorar sua estrutura e layout. Na ocasião, ficou definido que será corrigido 

alguns pontos que necessitam de ajustes, bem como será feita uma revisão no layout do 

site. Na sequência, a professora Edmara Chaves Costa trouxe para discussão os 

instrumentos de avaliação de curso. A docente informou que recebeu da PROGRAD 

alguns modelos utilizados pelas coordenações de curso, porém sugeriu trabalhar com os 

parâmetros adotados pela UFC que, ao seu ver, contemplam e sistematizam melhor as 

exigências do MEC. Em conclusão aos trabalhos, a professora Rebeca de Alcântara 

relembrou que na próxima semana haverá o recredenciamento (dia 21, às 10h) e o 

reconhecimento do curso de Letras (dia 22, às 14h). Nada mais havendo a tratar, a reunião 

foi declarada encerrada às quatorze horas, da qual, para constar, eu, Camila de Oliveira 

Freitas, secretária executiva lotada na Secretaria dos Conselhos e Comissões, lavrei e 
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subscrevi a presente ata; que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 

demais presentes. 

 

 

 

 

 


