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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 06 DE 

FEVEREIRO DE 2013. 

Aos seis dias do mês de fevereiro de 2013, às nove horas, na sala de vídeo conferencia 

no Campus da Liberdade, sob a presidência do professor Max César de Araújo, com a 

Secretaria da Servidora técnica-administrativa Maria do Socorro Maia Silva, realizou-se 

a terceira reunião ordinária da CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião os 

técnicos administrativos Maria do Socorro Maia Silva, Ana Elita Andrade Manso e 

Carlos Eduardo Barbosa, os docentes Max César de Araújo, Eduardo Soares Parente, 

Ramon Souza Capelle de Andrade, John Hebert da Silva Félix, Viviane Pinho de 

Oliveira e a senhora Terezinha de Lisiê Freire Sousa representante da sociedade civil. 

Estavam ausentes com justificativa os docentes Edmara Chaves Costa, Aiala Vieira 

Amorim e Cássio Florêncio Rúbio. ABERTURA DOS TRABALHOS. Havendo 

quórum, o professor Max Araújo deu início à reunião, cumprimentou a todos os 

membros e iniciou os trabalhos. PAUTAS DO DIA. A pauta foi entregue em formato 

impresso a todos os membros da CPA presentes na reunião. O professor Max Araújo 

consultou os membros da CPA sobre as sugestões de alteração/adequação da Ata da 1ª 

reunião extraordinária enviada previamente por e-mail para a apreciação de todos. 

Apenas a servidora Ana Elita Andrade se manifestou observando a incorreção do nome 

dos professores que justificaram ausência naquela reunião. A Ata de reunião da 1ª 

Sessão extraordinária da CPA foi aprovada pela comissão.  1. DEFINIÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO A SEREM APLICADOS COM A 

COMUNIDADE ACADÊMICA E SOCIEDADE CIVIL. O professor Max Araújo 

solicitou que as pessoas que, em reunião anterior, ficaram responsáveis pela elaboração 

de propostas dos questionários fizessem um relato da atividade. A Sra. Lisiê Freire 

expôs as dificuldades encontradas para elaboração de questões de avaliação para 

pessoas que estão ausentes do cotidiano da universidade e apresentou o resultado de sua 

pesquisa com indicação de alguns itens que poderiam fazer parte do questionário. O 

professor Max Araújo socializou a experiência de pesquisa e construção do instrumental 

de avaliação para os docentes e observou que algumas questões necessariamente farão 
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parte do questionário de todas as categorias. A servidora técnica administrativa Ana 

Elita Andrade apresentou um documento com as adequações/modificações sugeridas no 

documento original dos TAEs. Devido a ausência dos representantes discentes, não 

aconteceu o relato sobre a elaboração do questionário dos estudantes. Dando 

continuidade ao trabalho, os membros da comissão debateram sobre a possibilidade de 

unificar todas as questões em único questionário, tal possibilidade ficou sem definição 

final. Tratamos também sobre o tipo de identificação individual (Siape, CPF, Sipac) que 

seria usada pelos participantes no momento de responder o questionário online e ficou 

acordado que será usado o CPF. Na sequência, o presidente da comissão apresentou 

indicadores a serem adotados como opções de respostas no questionário eletrônico. 

Entre os três padrões propostos e votados a comissão optou por usar os seguintes ítens 

de resposta: (1) atende plenamente as necessidade, (2) Atende parcialmente as 

necessidades, (3) Atende precariamente as necessidades, (4) Não atende as necessidades 

(5) Não sei responder. Continuando a reunião, o professor Max César Araújo propôs 

que a comissão se dividisse aleatoriamente em pequenos grupos de trabalho para 

concluir as três propostas de questionários apresentadas. Em seguida, constituíram-se os 

pequenos grupos para discutir as questões e formatar instrumentais por categoria tendo 

como referência as dimensões do SINAES.  Após conclusão do tempo estipulado para a 

atividade a comissão voltou a reunir-se integralmente e iniciou-se a apresentação do 

questionário dos técnicos administrativos em educação. As questões foram lidas e 

discutidas por dimensão ao tempo em que as correções e ajustes eram feitos. Excedido o 

tempo de reunião, o presidente da comissão sugeriu o encerramento dos trabalhos e 

propôs a realização de uma reunião extraordinária na qual serão concluídos os 

instrumentais, as demais pautas serão tratadas em outra reunião. A proposta foi acatada. 

O professor Max Araújo agradeceu o comparecimento e participação de todos e 

declarou encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Maria do Socorro Maia Silva, 

lavrei a presente Ata, por mim subscrita, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada 

pelo servidor Max César de Araújo, docente da Unilab e Presidente desta Sessão 

Ordinária, e pelos demais membros presentes à reunião. 


