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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 17 DE 

ABRIL DE 2013. 

Aos dezessete dias do mês de abril de 2013, às quatorze horas, na sala de vídeo 

conferência no Campus da Liberdade, coordenada pelo presidente suplente da CPA, 

prof. Ramon Souza Capelle, com a Secretaria da servidora Maria do Socorro Maia 

Silva, realizou-se a oitava reunião extraordinária da CPA da Unilab. Estiveram 

presentes na reunião os técnico-administrativos Ana Elita Andrade Manso, Carlos 

Eduardo Barbosa e Maria do Socorro Maia Silva, os docentes Aiala Vieira Amorim, 

Edmara Chaves Costa, Eduardo Soares Parente, Ramon Souza Capelle e Viviane Pinho 

de Oliveira e o discente Márcio Henrique dos Santos Lima e a senhora Terezinha de 

Lisiê Freire Sousa, representante da sociedade civil. ABERTURA DOS 

TRABALHOS. O professor Ramon Souza Capelle deu início à reunião 

cumprimentando a todos os membros presentes e em seguida apresentou a pauta do dia. 

1. APROVAÇÃO DAS ATAS. Procedeu-se a aprovação das atas das reuniões da CPA 

de 13/03/2013 e 20/03/2013. Nenhum membro apresentou sugestões de alteração, as 

atas foram aprovadas por unanimidade. 2. RELATO DO PRÉ-TESTE. Conforme 

definido na reunião anterior, os professores João Batista e Aiala Vieira coordenaram a 

realização do pré-teste com os instrumentos que serão aplicados na autoavaliação 

institucional da Unilab. Aiala Vieira deu inicio ao relato dizendo que o pré-teste 

aconteceu de acordo com o programado e que participaram do teste membros da 

comunidade acadêmica e sociedade externa. A utilização prévia dos questionários 

confirmou a boa condição para a aplicação e a necessidade de pequenos ajustes e 

correções que haviam passado despercebidas na revisão final. Alguns participantes 

contribuíram com sugestões de melhoria dos questionários para a próxima avaliação 

com a inserção de questões sobre conhecimento a respeito da cultura africana, saúde dos 

estudantes, acolhimento dos docentes estrangeiros na Unilab entre outros. Ao final do 

pré-teste, os coordenadores dessa atividade prepararam um texto com a síntese do 

resultado. O referido texto será consultado e servirá de subsídio para construção do 
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processo de autoavaliação institucional. Dando sequência a reunião, tratou-se da terceira 

pauta 3. APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS ONLINE. De acordo com o 

cronograma estabelecido na reunião anterior, os questionários serão disponibilizados 

para os respondentes do dia 18/04 ao dia 03/05/2013. As ações de mobilização da 

comunidade acadêmica e sociedade externa terão continuidade no decorrer do período 

em que os questionários estiverem disponíveis na página da Unilab/CPA. Todos os 

membros da CPA estarão comprometidos com a divulgação desta atividade. A pauta da 

reunião foi concluída com o seguinte encaminhamento: os membros da comissão 

pesquisarão modelos de relatórios da CPA para posterior definição da estrutura que será 

utilizada na elaboração do relatório de autoavaliação da Unilab. Assim, o presidente 

suplente da comissão 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 Ramon Souza Capelle, docente da Unilab e Presidente Suplente desta Sessão, e 

pelos demais membros presentes à reunião. 


