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      Ata de Reunião da 27º Sessão Ordinária da Comissão Própria de Avaliação 

Às treze horas e quarenta minutos (13h40min) do dia dezesseis de maio 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 da ata da reunião anterior e Análise geral dos documentos 

da CPA. Estiveram presentes à reunião os seguintes membros: Cinthia Marques 

Magalhães, Camila de Oliveira Freitas, Edmara Chaves Costa, Eduardo Soares Parente, 

Elisabeth Linhares Catunda, Luís Eduardo Torres Bedoya, Receba de Alcântara e Silva 

Meijer, Rejane Felix Pereira, Francisco de Assis Silveira, Luan Jacinto Carvalho, Robério 

Nery da Silva e Mario Magno de Oliveira Silva. A professora Edmara Chaves Costa 

(presidente da CPA) abriu os trabalhos solicitando a cada um dos presentes que se 

apresentasse. Finda as apresentações, a comissão fez a aprovação da Ata da reunião 

anterior. Na sequência, a professora Edmara Chaves trouxe para discussão a importância 

da unificação do processo de avaliação de curso. Na ocasião, a docente destacou que 

apenas a avaliação institucional não atende as exigências do MEC. Assim, será papel da 

CPA trabalhar para unificar a avaliação de curso na Unilab. Na oportunidade, a professora 

Edmara Chaves informou que solicitaria a PROGRAD os modelos de instrumento de 

avaliação de curso para auxiliar os trabalhos da comissão. Outro tema debatido foi o 

recredenciamento. A professora Rebeca de Alcântara comunicou que no próximo dia 

vinte e um de junho haverá uma reunião com os avaliadores do MEC e destacou a 

importância da presença dos membros da CPA no evento. Por fim, foi apresentado um 

modelo de avaliação institucional que será implantado no SIG. Em conclusão aos 

trabalhos, a professora Edmara Chaves Costa agradeceu a todos. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi declarada encerrada às dezesseis horas, 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. 

 


