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ATA DE REUNIÃO DA 59º SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às treze horas e oito minutos, na
sala de videoconferência do Google Meet, os membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), nomeados pela
Portaria/UNILAB/Reitoria nº 349/2022, reuniram-se sob a presidência da professora Rejane Félix Pereira. 
Es�veram presentes à reunião a maioria dos membros da comissão. A profª Rejane Félix Pereira abriu a
reunião e iniciou os trabalhos. Durante a reunião foram tomadas as seguintes decisões: 1º ponto da
pauta – leitura, apreciação e aprovação das atas das sessões ordinárias (57ª - Proc. SEI
23282.013828/2022-28  e  58ª - Proc. SEI 23282.017058/2022-92) e da sessão extraordinária (40ª - Proc.
SEI 23282.012691/2022-94); 2º ponto da pauta - aprovação da minuta do Tutorial do Unilab em
Números, apenas para se obter as informações das avaliações da CPA e publicação de no�cia dos
resultados (publicação no site, redes sociais e e-mails). Foi aprovada, ainda, a elaboração de um
Chamado/No�cia sobre a avaliação de cursos no e-mail ins�tucional, Instagram, CA’s e DCE e facebook,
todos da Unilab. Além disso, foi aprovado o envio de e-mail para os diretores dos ins�tutos, informando
sobre a importância da avaliação e solicitando apoio na maior adesão dos docentes e discentes (pedido
para que entrem em contato com os CA’s dos cursos para colocar a no�cia nas redes sociais); 3º ponto da
pauta - aprovação do formulário de avaliação EaD docente e de correções do formulário EaD discente,
com alterações propostas pela prof. Mara Rita, no sen�do de que o termo acessibilidade fique mais
amplo, e que ao se referir a alunos, fosse u�lizado o termo estudante. A professora Mara Rita propôs,
ainda, envio de e-mail para solicitar apoio na adesão ao ques�onário para o Núcleo de Inclusão,
Acessibilidade e Diversidade; 4º ponto de pauta - divulgação da adesão das avaliações de cursos (no
presencial e no EAD), tendo a Profª Rejane apresentado dados e esta�s�ca e solicitado apoio na adesão
dos estudantes e professores. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrada a
reunião às treze horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, eu, Rejane Felix Pereira, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por LUAN JACINTO CARVALHO, MEMBRO SERVIDOR
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA CPA, em 02/03/2023, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0601447 e
o código CRC 2208BF92.

Referência: Processo nº 23282.000123/2023-21 SEI nº 0601447
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