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   Ata de Reunião da 32º Sessão extraordinária da Comissão Própria de Avaliação. 

Às treze horas e quinze minutos (13h15min) do dia dezessete 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: 1º Fluxo da avaliação de cursos; divulgação, plano de ação etc; 2º Fluxo da 

avaliação institucional e 3º Alteração do regimento da CPA. Estiveram presentes à 

reunião os seguintes membros: Camila de Oliveira Freitas, Edmara Chaves Costa, 

Francisco de Assis Silveira, Luan Jacinto Carvalho, Luis Eduardo Torres Bedoya, Rebeca 

de Alcântara e Silva Meijer, Maria Anália Pinheiro de Lima, Paulo Fernando Carneiro 

Freitas, Emanuel Alberto Cardoso e Ussai Matilde Câmara. 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 indagou acerca da necessidade de divulgar 

a avaliação de cursos (2017.2) e ressaltou que enviou um memorando aos Coordenadores 

e Diretores, bem como solicitou da Assecom a divulgação no site da Unilab. Dando 

continuidade aos trabalhos, a profa. Edmara Chaves informou que enviou também um 

comunicado à Diretoria de Tecnologia da Informação solicitando sigilo com os dados das 

avaliações de cursos. Na ocasião, a docente ponderou acerca da necessidade de 

reformulação do regimento da CPA, tendo em vista que o encerramento do seu mandato 

está próximo e o atual regimento não permite recondução. Assim, ficou definido que na 

próxima reunião seria feita uma revisão no regimento, bem como o fechamento do fluxo 

dos relatórios das avalições de cursos e institucional. Ficou definido também que seria 

solicitado uma reunião com a Vice-Reitora, profa. Dra. Lorita Marlena Freitag Pagliuca, 

para tratar das condições de funcionamento da CPA, assim como da inserção da avaliação 

institucional e de cursos no calendário acadêmico. 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. 


