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   Ata de Reunião da 42º Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação. 

Às treze horas e quarenta minutos (12h40min) do dia sete de novembro 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 10/10/19; Cronograma da Avaliação de Cursos 2019.1 e 

Cronograma da Avaliação Institucional. Estiveram presentes à reunião os seguintes 

membros: Andréia Cardoso Silveira, Antônio Carlos da Silva Barros, Camila de Oliveira 

Freitas, Edmara Chaves Costa, Luan Jacinto Carvalho, Terezinha de Lisiê Freire Sousa, 

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

e Rejane Felix Pereira. 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 10/10/19. Na sequência, o grupo passou a debater sobre 

o calendário da Avaliação de cursos 2019.1. Após discussão, foi acordado que o período 

de aplicação será de 18/11/19 a 06/12/19. Em seguida, a comissão passou a analisar o 

cronograma de aplicação da Avaliação Institucional. Foi definido que o período será de 

06/01/2020 a 17/01/2020, podendo ser prorrogado até o dia 24/01/2020. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às treze horas e vinte 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. 


