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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

(CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO 

DE 2013. 

Aos três dias do mês de maio 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 sexta reunião 

ordinária 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 Edmara Chaves Costa, Ramon Souza Capelle, e Viviane Pinho de Oliveira e o 

discente Faustino Manoel Rodrigues e a senhora Terezinha de Lisiê Freire Sousa, 

representante da sociedade civil. ABERTURA DOS TRABALHOS. O professor 

Ramon Capelle deu início à reunião cumprimentando a todos os membros presentes e 

em seguida deu inicio a pauta do dia. 1. QUANTIDADE DE QUESTIONÁRIOS 

RESPONDIDOS. Considerando a finalização do prazo para resposta aos questionários 

da avaliação institucional que se encerraria em 03/05/2013, discutiu-se o não alcance 

dos percentuais de resposta desejados pela CPA. O professor Ramon sugeriu a 

prorrogação do período de aplicação do instrumental e indicou uma nova data, 

08/05/2013 até às 14 horas, para o encerramento da aplicação dos questionários online, 

oportunizando assim, que um maior número de docentes, estudantes, técnico-

administrativos e pessoas da sociedade civil, pudessem participar do processo de 

autoavaliação da Unilab. A proposta foi acatada por unanimidade. Mediante 

prorrogação do prazo, Ana Elita e Lisiê Freire sugeriram realizar a divulgação em rádios 

e escolas profissionalizantes e ficaram responsáveis de fazer essa divulgação. 2. 

ORGANIZAÇÃO DA TABULAÇÃO DOS DADOS. Conforme acordado em reunião 

anterior, definiu-se a distribuição das questões e dimensões nas comissões para 

tabulação dos dados ao término da aplicação dos questionários. Foi consenso no grupo 

sobre a necessidade de elencar as questões mais representativas para análise das 

respostas dos diferentes segmentos e de elaboração de modelo de tabela padrão para 

formatação dos gráficos. Encerrada a pauta, o presidente suplente da comissão 
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agradeceu o comparecimento e participação de todos e declarou 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. 

 

 


