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Ata de Reunião da Comissão Própria de Avaliação
Às treze horas (13h) do dia cinco de março de dois mil e dezoito, 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 AfroBrasileira (UNILAB), nomeados pela Portaria GR nº 98 da UNILAB, de trinta e um de
janeiro de dois mil e dezessete, reuniram-se com a seguinte pauta: Cronograma e
avaliações. Estiveram presentes à reunião os seguintes membros: Camila de Oliveira
Freitas, Edmara Chaves Costa, Elisabeth Linhares Catunda, Lisiê Freire, Luan Jacinto
Carvalho, Maria Anália Pinheiro de Lima, Rebeca de Alcântara e Silva Meijer, Robério
Nery da Silva e Rejane Felix da Silva. A professora Edmara Chaves Costa (presidente da
CPA) abriu os trabalhos dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. Na
sequência, a presidente da CPA apresentou os resultados da avaliação institucional
aplicada e fez a divisão da equipe para trabalhar na execução do relatório, que será
encaminhado ao MEC até o próximo dia trinta de março. O trabalho foi dividido da
seguinte forma: Introdução, Metodologia e Considerações Finais (Edmara e Luan) Eixo
1: Planejamento e Avaliação Institucional (Rebeca e Camila). Eixo 2: Desenvolvimento
Institucional (Robério e Anália). Eixo 3: Políticas acadêmicas (Elizabeth e Assis). Eixo
4: Políticas de Gestão (Lucho e Eduardo). Eixo 5: Infraestrutura Física (Lisiê e Rejane).
Após discussão do grupo, foi acordado que o trabalho seria concluído em tempo hábil
para ser aprovado na reunião do dia vinte e seis. Outro ponto discutido foi a avaliação de
curso. A professora Edmara Chaves ressaltou que a avaliação de curso estava passando
pelos últimos ajustes, e provavelmente seria lançada no início de abril. Na ocasião, a
docente comunicou que enviaria um memorando aos coordenadores e diretores para
informá-los sobre o assunto, bem como utilizaria a Assecom para fazer a divulgação junto
aos demais membros da comunidade acadêmica. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi declarada encerrada às quatorze, 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.
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