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   Ata de Reunião da 36º Sessão ordinária da Comissão Própria de Avaliação. 

Às treze horas (13h) do dia vinte de agosto 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 

Aprovação da ata da reunião de 27/07/18;  2º Modelo ajustado de relatório para a 

Avaliação Institucional; 3º Estágio de trabalho da TI com o relatório da Avaliação de 

Cursos e 4º Revisão do regimento da CPA. Estiveram presentes à reunião os seguintes 

membros: Camila de Oliveira Freitas, Cinthia Marques Magalhães Paschoal, Edmara 

Chaves Costa, Eduardo Soares Parente, Francisco de Assis Silveira, Luan Jacinto 

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

Pereira. 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 

aprovou a ata da reunião de 27/07/18. Na sequência, a presidente da CPA comunicou que 

a DTI está finalizando o relatório dos dados das avaliações de cursos. Tais dados são 

fundamentais para a elaboração do relatório. Nesse momento, o grupo trouxe para 

discussão a questão relativa ao sigilo das avaliações de cursos, questionando quem teria 

acesso aos dados obtidos, visto que a CPA havia enviado anteriormente um memorando 

comunicando o acesso restrito e sigiloso desses dados. Após discussão, foi acordado que 

o sigilo será mantido nesse primeiro momento, porém a ferramenta, que permite o acesso 

irrestrito aos dados, permanecerá caso venham a optar pela divulgação dos dados. Na 

sequência, a professora Edmara Chaves tocou no ponto relativo a necessidade de alteração 

do regimento da CPA. Tal assunto ficou pendente e será ponto de pauta da próxima 

reunião da CPA. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às 

quatorze horas e trinta 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. 

 


