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   Ata de Reunião da 30º Sessão extraordinária da Comissão Própria de Avaliação 

Às treze horas e vinte e cinco minutos (13h25min) do dia vinte e sete de novembro 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 a seguinte 

pauta: Esclarecimento sobre o andamento dos testes do sistema e ajuste do cronograma. 

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

Soares Parente, Edmara Chaves Costa, Elisabeth Linhares Catunda, Francisco de Assis 

Silveira, Luan Jacinto Carvalho, Luís Eduardo Torres Bedoya, Maria Anália Pinheiro de 

Lima, Rebeca de Alcântara, Rejane Felix Pereira e Terezinha de Lisiê Freire Sousa. A 

professora Edmara Chaves Costa (presidente da CPA) abriu os trabalhos dando boas 

vindas e agradecendo a presença de todos. Na sequência, a presidente da CPA informou 

que o cronograma precisaria sofrer ajustes porque o sistema ainda não havia sido testado. 

Assim, muito provavelmente, não seria possível aplicar as avaliações de curso em dois 

mil e dezessete. Outro ponto discutido foi a avaliação institucional. A professora Rebeca 

de Alcântara ponderou que o prazo para envio dos dados ao MEC é até o dia trinta e um 

de março de dois mil e dezoito. Nesse momento, foi sugerido que a avaliação institucional 

seja aplicada ainda este ano, devendo a avaliação de curso ser feita no próximo ano 

juntamente com a matrícula. O grupo aceitou a proposta, tendo em vista que haverá mais 

tempo hábil para analisar os dados e elaborar os relatórios. Na sequência a professora 

Edmara Chaves informou que conversará com o da DTI para tratar dos testes relativos às 

avaliações de curso. O objetivo é que o sistema fique pronto o mais breve possível. Assim, 

a divulgação das avaliações de curso nos Institutos poderá ser feita ainda no mês de 

dezembro e sua aplicação no mês de janeiro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

declarada encerrada às treze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, 

Camila de Oliveira Freitas, secretária executiva lotada na Secretaria dos Conselhos e 

Comissões, lavrei e subscrevi a presente ata; que, depois de lida e aprovada, será assinada 

por mim e pelos demais presentes.  

 


