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   Ata de Reunião da 40º Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação. 

Às treze horas e vinte e dois minutos (13h22min) do dia oito de julho de dois mil e 

dezenove, na sala de videoconferência, no campus da Liberdade, 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 285 da UNILAB, de vinte oito de junho de dois mil e dezenove, reuniram-

se com a seguinte pauta: Aprovação da Ata da reunião de 18/02/19;  Nova formação da 

CPA (Portaria n° 285/19); Atividades da CPA (pendências, perspectivas e planejamento) 

e Eleição para a presidência. Estiveram presentes à reunião os seguintes membros: Camila 

de Oliveira Freitas, Edmara Chaves Costa, Eduardo Soares Parente, Fabiana Pinto de 

Almeida, Luís Eduardo Torres Bedoya, Rejane Felix Pereira, Renato Tigre Martins da 

Costa, Terezinha de Lisiê Freire Sousa e Antônio Célio Ferreira dos Santos. A professora 

Edmara Chaves Costa abriu os trabalhos dando boas vindas e agradecendo a presença de 

todos. A CPA iniciou a reunião com a leitura e aprovação da ata da reunião de 18/02/19. 

Na sequência, a docente informou que precisará fazer algumas alterações na Portaria nº 

285/19 para inclusão de um representante docente do ILL (Instituto de Linguagens e 

Literaturas), bem como dos representantes discentes indicados pelo DCE. Dando 

continuidade aos trabalhos, o grupo passou a discutir as pendências relacionadas a 

divulgação dos resultados das Avaliações de Curso, mais especificadamente no tocante a 

geração dos relatórios e sua disponibilização para a comunidade acadêmica no sistema 

SIG. A professora Edmara Chaves Costa comunicou que durante reunião realizada com 

o técnico da DTI foi informada que não seria possível divulgar os relatórios via SIG. Na 

ocasião, a docente ponderou que foi sugerido pelo técnico a confecção de um banco de 

dados online, semelhante ao adotado pela UFC, disponibilizando as informações de cada 

curso e não o detalhamento de cada disciplina, conforme solicitado pelos Coordenadores. 

Na oportunidade, a docente explicou que tais dados são suficientes para a Avaliação 

Institucional, porém não fornecem aos Coordenadores as informações referentes ao 

desenvolvimento das disciplinas. Ela comunicou também que amanhã, dia 09, será 

realizada uma nova reunião com a DTI para discutir mais detalhadamente a confecção do 

banco de dados, visto que os problemas de não divulgação dos resultados estão 

ocasionando diminuição da participação da comunidade acadêmica no processo 

avaliativo. Na ocasião, o Coordenador de Planejamento Antônio Célio Ferreira dos 

Santos sugeriu utilizar o Unilab em Números para divulgar os relatórios das avaliações 

realizadas. Assim, explicou ele, os resultados estariam sempre disponíveis e com alta 

visibilidade. A sugestão foi aceita por unanimidade e ficou definido que a Coplan fará 

esse procedimento. Dando sequência a reunião, o grupo passou a debater a importância 

da articulação da CPA com outros setores da Universidade para melhor viabilizar os 

trabalhos desenvolvidos na comissão. A servidora Fabiana Pinto de Almeida sugeriu 

também criar uma unidade no Sei para a CPA fazer suas comunicações institucionais. A 

sugestão foi aceita por todos. Em seguida, o grupo passou a discutir a eleição da 

presidência. A docente Edmara Chaves Costa ressaltou que a CPA precisa de uma 
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presidência atuante, tendo em vista a grande importância da comissão para a Universidade. 

Ela sugeriu que a presidência e a vice-presidência ficassem com os membros vinculados 

à Dria e Coplan por terem maior interlocução institucional com a reitoria. Após discussão, 

o grupo optou em fazer primeiramente uma reunião com a reitoria e só depois realizar a 

eleição. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às quatorze horas 

e sete minutos, da qual, para constar, eu, Camila de Oliveira Freitas, secretária executiva, 

lotada na Pró-Reitoria de Relações Institucionais, lavrei e subscrevi a presente ata; que, 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes 


