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Ata da reunião da Comissão Própria de Avaliação da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB. 

 
Ao vigésimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e treze, às quatorze 
horas, estiveram reunidos na sala de videoconferência do Campus da Liberdade 
da Unilab, na cidade de Redenção, no Estado do Ceará, o presidente suplente da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA),  Ramon Sousa Capelle de Andrade, a 
secretária suplente, Viviane Pinho de Oliveira, e os membros da CPA, Aiala Vieira 
Amorim, Ana Elita Andrade Manso, Edmara Chaves Costa, Eduardo Soares 
Parente, Faustino Manoel Rodrigues, João Batista Pereira e Teresinha de Lisiê 
Freire de Souza. O presidente suplente iniciou a reunião passando a palavra para 
a secretária suplente que apresentou os pontos de pauta: 1. Escolha do tipo de 
gráfico; 2. Escolha do título para os gráficos e tabelas; 3. Modo de discussão e 4. 
O que ocorrer. A discussão do item 1 da pauta foi iniciada com uma breve 
apresentação do gráfico produzido e possíveis ajustes. Após algumas discussões 
sobre a escolha de valores absolutos ou percentuais foi escolhido pelos membros 
que os gráficos deveriam ser alterados para valores em percentuais. A professora 
Viviane se comprometeu em fazer as alterações e enviar aos membros. Sobre o 
item 2 da pauta foi debatido e escolhido que o título das figuras será: Respostas 
dos discentes (A), docentes (B), Técnicos administrativos (C) e comunidade 
externa (D) referente à dimensão X. O título para as tabelas ficou determinado: 
Dados consolidados dos segmentos discentes, docentes e técnicos 
administrativos da dimensão X. Sobre o item 3 da pauta o professor João 
apresentou um modelo de análise dos dados na forma de tabelas, comparando as 
categorias dentro de uma dada questão, sugerindo esta forma para a discussão 
dos dados no relatório. As professoras Aiala e Viviane também apresentaram 
suas formas de discussão. Por escolha da maioria ficou determinado que a 
discussão do relatório ficará organizada da seguinte forma: 1. Agrupamento dos 4 
(quatro) gráficos produzidos de cada dimensão em forma de figura; 2. Discussão 
da figura com gráficos agrupados; 3. Montagem das tabelas comparativas de 
categorias (segundo modelo sugerido pelo professor João) e 4. Discussão das 
tabelas. Foi encaminhado que cada dupla faria suas tabelas e as correlações que 
julgasse ser necessárias para a discussão de sua dimensão. Também ficou 
encaminhado que os questionários deverão ser inseridos no anexo do relatório. 
Além disso, ficou marcado que no dia doze de junho de dois mil e treze será 
realizada a próxima reunião da CPA para debate sobre as discussões dos 
gráficos e tabelas. Não havendo mais nada a discutir a reunião foi encerrada às 
dezesseis horas, da qual eu Viviane Pinho de Oliveira secretariei e lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e por todos os 
presentes 


