
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA

AFRO-BRASILEIRA
(UNILAB)

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 19 DE

FEVEREIRO DE 2014.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorzes, às dez horas, na sala de

videoconferência, no Campus da Liberdade, coordenada pelo presidente da CPA,

Professor Ramon Souza Capelle de Andrade, e secretariada pela servidora Ana Elita

Andrade Manso, realizou-se a décima terceira reunião ordinária da CPA da Unilab.

Estiveram presentes na reunião os técnico-administrativos Maria do Socorro Maia Silva,

Carlos Eduardo Barbosa e Ana Elita Andrade Manso, os docentes John Hebert da Silva

Félix, Sebastião André Alves, Sinara Mota Neves de Almeida e Ramon Souza Capelle

de Andrade, o discente Marceano Tomas Urem da Costa e a representante da sociedade

civil Francisca Wilcilane Barreto Pinheiro. ABERTURA DOS TRABALHOS. Dando

início a reunião, Professora Ramon Souza Capelle de Andrade cumprimentou a todos e

foram justificadas as ausências dos membros que ficaram impossibilitados de

comparecer. ANÁLISE DAS DIMENSÕES/ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO.

Após algumas discussões, ficou decidido que as tabulações e as análises dos segmentos

“servidores técnicos administrativos efetivos” e “servidores técnicos administrativos

terceirizados” devem ser feitas em separado, uma vez que as respostas apresentam

distinções. Contudo, há de se enfatizar que, embora com suas especificidades, trata-se

de uma mesma categoria. Uma nova data foi designada para o envio final das análises

por dimensão ao e-mail da CPA: próximo dia 21 de fevereiro. Após esse envio, ficou

acordado que serão realizadas algumas atividades para o prosseguimento da elaboração

do relatório final, as quais foram assim divididas por membro: a) Organização das

análises em um só documento e revisão dos dados numéricos – Ana Elita Manso; b)

Padronização das tabelas e gráficos- Carlos Eduardo Barbosa; c) Elaboração dos textos

da “Contextualização da Unilab” e das “ Considerações Iniciais” – Ramon Capelle; d)

Elaboração do Texto dos “Perfis dos Participantes” – Edmara Chaves Costa; e)

Elaboração das “ Considerações Finais” – Sebastião André, Ramon Capelle e Prof. John

Félix. APROVAÇÃO DE ATAS. Na sequência, foram aprovadas as atas da décima
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primeira e décima segunda reuniões ordinárias, as quais serão disponibilizadas na

página da CPA. OUTROS INFORMES. Em seguida, Maria do Socorro Maia Silva deu

alguns informes sobre o processo de reconhecimento dos cursos e sobre a visita in loco

do Ministério da Educação à Unilab. Ela e professora Sinara Mota sugeriram a

realização de um seminário para os membros da CPA, a fim de compartilharem as

informações colhidas no seminário regional sobre autoavaliação e CPA, que elas

participaram em dezembro de 2013, e a comissão ficou de, posteriormente, agendar uma

data. Por fim, foi marcada a próxima reunião para a próxima quarta-feira, dia 26 de

fevereiro, cuja pauta será a apresentação das análises e a padronização dos textos. Nada

mais a tratar, Professor Ramon Souza Capelle de Andrade agradeceu o comparecimento

e participação de todos e declarou finalizada a reunião da qual, para constar, eu, Ana

Elita Andrade Manso, lavrei a presente Ata, por mim subscrita, a qual, depois de lida e

aprovada, será assinada pelos membros presentes à reunião.
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