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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 24 DE 

ABRIL DE 2013. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2013, às quatorze horas, na sala de vídeo 

conferência no Campus da Liberdade, coordenada pelo presidente suplente Ramon 

Souza Capelle, com a Secretaria da servidora Maria do Socorro Maia Silva, realizou-se 

a nona reunião extraordinária da CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião os 

técnicos-administrativo Maria do Socorro Maia Silva e Carlos Eduardo Barbosa, os 

docentes Edmara Chaves Costa, Ramon Souza Capelle e Viviane Pinho de Oliveira, os 

discentes Faustino Manoel Rodrigues, 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. TABULAÇÃO DE DADOS DOS QUESTIONÁRIOS - CPA. A discussão da 

primeira pauta teve inicio com as informações sobre a quantidade de respondentes no 

decorrer da primeira semana de aplicação dos questionários online. Os membros da 

CPA entenderam que o número de questionários respondidos ainda se apresentava 

pouco expressivo diante da população com que a pesquisa trabalha. Discutiu-se outras 

possibilidades de inovação nas estratégias de divulgação e mobilização da comunidade 

com intuito de obter maior adesão dos segmentos aptos a participar da avaliação 

institucional. Optou-se por detalhar o formato da tabulação apenas com o quantitativo 

dos dados. 2. ESTRUTURA DO RELATÓRIO CPA. Todos os membros da comissão 

presentes à reunião posicionaram-se favoráveis a estruturação do relatório de acordo 

com as dimensões avaliadas. Optou-se por inicialmente elaborar o conteúdo do relatório 

por partes e em subcomissões e no segundo momento tratar da construção do relatório 

coletivamente na comissão. O grupo organizou-se em pequenas comissões e cada uma 

delas responsabilizar-se-á pela sistematização de uma parte do relatório: apresentação, 

perfil dos participantes, tabelas e gráficos entre outros. Encerrada a pauta, o presidente 

suplente da comissão agradeceu o comparecimento e participação de todos e declarou 
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finalizada 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 

presidente desta Sessão Ramon Capelle, docente da Unilab e pelos demais membros 

presentes à reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


