
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA 

(UNILAB) 

 

1 
 

  

 

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 08 DE 

MAIO DE 2013. 

Aos oito dias do mês de maio de 2013, às quatorze horas, na sala de vídeo conferência 

no Campus da Liberdade, coordenada pelo professor Ramon Sousa Capelle, presidente 

suplente da CPA, com a Secretaria da servidora Maria do Socorro Maia Silva, realizou-

se a décima 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 João Batista Pereira, 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 Sousa Capelle deu início à reunião 

cumprimentando a todos os membros presentes e trazendo os principais informes. O 

primeiro foi referente a conclusão da aplicação dos questionários online. A aplicação 

dos questionários, prorrogada em reunião anterior, foi encerrada às 14 horas do dia de 

hoje(08/05/2013), totalizando 496 respondentes. Carlos Eduardo Barbosa apresentou 

uma versão parcial dos resultados das respostas dos questionários discentes, docentes, 

técnico-administrativos e da comunidade externa. Ficou acordado que as respostas 

textuais (sugestões) dos questionários não serão utilizadas nesse primeiro momento de 

tabulação e análise das respostas. Os dados quantitativos serão preparados no formato 

de planilha e disponibilizadas pela equipe de TI até o dia 15/05/2013. Na sequência, 

Carlos Eduardo apresentou ainda uma proposta de estrutura para o relatório da CPA 

elaborado com base em modelos de relatórios de outras IFES. Todos os membros da 

comissão aprovaram a sugestão. Na sequência, o professor Ramon Sousa Capelle deu 

inicio a primeira pauta do dia. ORGANIZAÇÃO DAS QUESTÕES POR 

DIMENSÃO. A análise de cada dimensão será realizada por subcomissões, cada uma 

delas constituídas por dois membros da CPA. Cada subcomissão trouxe sugestões de 

organização das questões da dimensão de sua responsabilidade para posterior análise 

das informações. Dando continuidade, foi colocada em discussão a segunda pauta do 
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dia. PROPOSTA PARA ANÁLISE DE OUTRAS VARIÁVEIS DOS 

QUESTIONÁRIOS. Partindo da apresentação de um modelo de análise elaborado por 

ele, o professor João batista sugeriu que as análises referentes a cada dimensão fossem 

realizadas de modo quantitativo e qualitativo. No momento da tabulação, as comissões 

poderão considerar outras variáveis, especialmente de cunho socioeconômico e cultural, 

tornando assim, os resultados mais completos e objetivos. A servidora Maria do Socorro 

Maia Silva, destacou a importância de estabelecer um equilíbrio entre as avaliações 

quantitativas e qualitativas dos dados para a efetivação dos objetivos. Todos os 

presentes concordaram com a sugestão de organização apresentadas pelas 

subcomissões. O professor João deu ênfase a importância dos grupos observarem 

durante a análise dos dados quantitativos a necessidade de estabelecer correlações 

qualitativas para dar maior clareza às respostas.  Na ocasião em que os resultados 

quantitativos forem socializados pelas subcomissões, os membros da CPA definirão se 

de fato será necessário adotar essa proposta de análise apresentada pelo professor João. 

Consensualmente, foi estabelecido um prazo de aproximadamente três semanas para 

que as subcomissões trabalhem e apresentem por meio de gráficos e texto, considerando 

as questões mais relevantes, o resultado da tabulação por dimensão no dia 29/05/2013. 

As duplas devem considerar também a necessidade de uma avaliação qualitativa, 

adicionando informações importantes. Ao final do debate, 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 

Sousa Capelle, docente da Unilab e Presidente Suplente desta Sessão, e pelos demais 

membros presentes à reunião. 

 

 

 


