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      Ata de Reunião da 29º Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação 

Às treze horas e vinte e cinco minutos (13h25min) do dia cinco de setembro de dois mil 

e dezessete, na sala da CPA, 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 98 

da UNILAB, de trinta e um de janeiro de dois mil e dezessete, reuniram-se com as 

seguintes pautas: Aprovação das atas das reuniões de 07/06/2017 e 19/06/2017 e Análise 

dos instrumentos de Avaliação de Curso. Estiveram presentes à reunião os seguintes 

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

Costa, Francisco de Assis Silveira, Luan Jacinto Carvalho, Luís Eduardo Torres Bedoya, 

Rebeca de Alcântara e Silva Meijer, Robério Nery da Silva e Terezinha de Lisiê Freire 

Sousa. A professora Edmara Chaves Costa (presidente da CPA) abriu os trabalhos 

ressaltando preocupação com os membros que não vêm participando das reuniões da 

CPA. Na ocasião, a docente informou que iria solicitar aos setores responsáveis a 

indicação de outros nomes para substituir os membros ausentes, bem como requerer a 

indicação de representantes do Campus dos Malês. Dando continuidade aos trabalhos, a 

CPA fez a leitura e aprovação das atas das reuniões de 07/06/2017 e 19/06/2017.   Em 

seguida a profa. Edmara Chaves Costa comunicou que agendará uma reunião com a 

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) para discutir a inclusão dos instrumentos 

de avaliação de curso no SIG. A presidente da CPA ressaltou que também consultará a 

reitoria para dar ciência da institucionalização das avaliações de curso. Na sequência foi 

apresentado um modelo de avaliação de curso utilizado pela Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Concomitantemente à apresentação, algumas alterações foram sendo feitas 

no documento. Foi acordado que o documento seria compartilhado no drive e trabalhado 

pelo grupo, devendo sua aprovação final acontecer em reunião extraordinária no próximo 

dia vinte e um. Em conclusão aos trabalhos, a profa. Edmara Chaves comunicou que, após 

a reunião do dia vinte e um, consultará os institutos para informá-los sobre o processo da 

institucionalização das avaliações de curso. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

declarada encerrada às quatorze horas e vinte e sete minutos, da qual, para constar, eu, 

Camila de Oliveira Freitas, secretária executiva lotada na Secretaria dos Conselhos e 
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Comissões, lavrei e subscrevi a presente ata; que, depois de lida e aprovada, será assinada 

por mim e pelos demais presentes. 

 

 

 

 

 


