
 
 

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

Comissão Própria de Avaliação – CPA  
 
 

   Ata de Reunião da 34º Sessão ordinária da Comissão Própria de Avaliação. 

Às treze horas e quinze minutos (13h15mm) do dia dois de maio de dois mil e dezoito, 

na sala de videoconferência, 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 

192 da UNILAB, de cinco de março de dois mil e dezoito, reuniram-se com as seguintes 

pautas: Aprovação das atas das reuniões 05/03/18 e 26/03/18; e Avaliação de cursos. 

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

Chaves Costa, Francisco de Assis Silveira, Terezinha de Lisiê Freire de Souza, Luan 

Jacinto Carvalho, Luis Eduardo Torres Bedoya, Rebeca de Alcântara e Silva Meijer, 

Rejane Félix Pereira e Maria Anália Pinheiro de Lima. A professora Edmara Chaves 

Costa (presidente da CPA) abriu os trabalhos dando boas vindas e agradecendo a presença 

de todos. Na sequência, a CPA fez a leitura e aprovação das atas das reuniões 05/03/18 e 

26/03/18. Em seguida, a presidente da CPA indagou acerca da necessidade de 

prorrogação da avaliação de cursos (2017.1). Após discussão, o grupo optou pela não 

prorrogação. Dando sequência aos trabalhos, iniciou-se um debate sobre a avaliação de 

cursos (2017.2). A profa. Edmara Chaves sugeriu que a avaliação de cursos 2017.2 fosse 

aplicada ainda no mês de maio para só depois fazer os relatórios das duas avaliações. O 

grupo aceitou a sugestão da docente e fixou o seguinte cronograma: Avaliação de cursos 

2017.2 (28/05 a 01/07); Divulgação pelos cursos dos resultados das avaliações 2017.1 e 

2017.2 (16/07 a 20/07); Construção de um plano de ação identificando falhas e indicando 

sugestões de melhoria (23/07 a 05/08); Entrega do plano de ação para CPA (06/08) e 

Divulgação dos resultados e entrega do plano de ação (17/12 a 21/12). Por fim, foi 

estabelecido que a próxima reunião acontecerá no dia dezessete de maio (17/05/18), 

ocasião em que será definido um fluxo para ativar o cronograma. 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 subscrevi a presente ata; que, depois de lida e aprovada, será assinada 

por mim e pelos demais presentes. 

 


