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   Ata de Reunião da 41º Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação. 

Às treze horas (13h) do dia dez de outubro de dois mil e dezenove, na sala 305, 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 285 da UNILAB, de vinte oito de junho de 

dois mil e dezenove, reuniram-se com as seguintes pautas: Aprovação da Ata da reunião 

de 08/07/19; Aprovação do Painel do Unilab em Números e Eleição para Presidência e 

Vice-Presidência da CPA. Estiveram presentes à reunião os seguintes membros: Andréia 

Cardoso Silveira, Camila de Oliveira Freitas, Edmara Chaves Costa, Luan Jacinto 

Carvalho, Terezinha de Lisiê Freire Sousa, Antônio Célio Ferreira dos Santos, Maria 

Anália Pinheiro de Lima, Cinthia Marques Magalhães, Elisabeth Linhares Catunda, 

Antônio Carlos da Silva Barros. Registramos também a presença dos servidores Solange 

Maria Teles e Raphael Miranda de Melo. 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 08/07/19. Na sequência, o servidor 

Raphael Miranda de Melo fez a apresentação do Painel do Unilab em Números. Após 

apresentação, o painel foi aprovado com algumas sugestões de melhoria. Em seguida, 

iniciou-se à votação para a Presidência e Vice-Presidência da CPA. As candidatas eram: 

Profa. Edmara Chaves Costa (Presidência) e Profa. Cinthia Marques Magalhães (Vice-

Presidência). Aberta a votação, as candidatas foram eleitas. Nada mais havendo a tratar, 

a reunião foi declarada encerrada às quatorze horas e vinte e cinco 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. 


