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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 23 DE 

OUTUBRO DE 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2013, às dez horas, na sala de 

videoconfência no Campus da Liberdade, coordenada pela presidente suplente da CPA, 

Professora Edmara Chaves Costa e secretariada pela servidora Ana Elita Andrade 

Manso, realizou-se a décima terceira reunião extraordinária da CPA da Unilab. 

Estiveram presentes na reunião os técnico-administrativos Ana Elita Andrade Manso e 

Maria do Socorro Maia Silva, os docentes Edmara Chaves Costa, Sebastião André 

Alves, Sinara Mota Neves de Almeida, os discentes Márcio Henrique dos Santos Lima e 

Marceano Tomas Urem da Costa e Terezinha de Lisiê Freire Sousa, representante da 

sociedade civil. ABERTURA DOS TRABALHOS. A Professora Edmara iniciou a 

reunião justificando a ausência do professor Ramon Capelle que cumpria missão 

institucional internacional e dos demais membros que ficaram impossibilitados de 

comparecer a reunião. 1. REVISÃO DOS QUESTIONÁRIOS CPA. A primeira pauta 

da reunião foi a revisão dos questionários utilizados na coleta de informações para o 

primeiro relatório da CPA Unilab. A professora Edmara Chaves consultou os membros 

da comissão sobre quais aspectos e informações do instrumental deveriam ser revistos e 

alterados. Em discussão, chegou-se ao consenso de que na revisão deveriam ser 

consideradas as seguintes questões: (a) redução do número de questões por dimensão, 

(b) adequação vocabular dos itens, (c) ordenamento e padronização das questões 

similares nos quatro questionários (d) conferência de altos percentuais da opção de 

resposta “não sei responder”, (e) redundâncias textuais e (f) considerar observações do 

relatório do pré-teste da aplicação anterior. Definidos os itens, optou-se por usar como 

metodologia de trabalho na revisão a análise dos questionários separados por dimensão. 

A comissão dividiu-se em pequenos grupos de trabalho para execução da análise. 

Edmara Chaves e Socorro Maia comprometeram-se a elaborar os itens para a dimensão 

8, que não havia sido contemplada de forma específica no questionário anterior. 2. 

DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO CPA 2013. A servidora Socorro Maia mencionou 
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que em consonância com o art. 11 da Lei nº10. 861/2004, a CPA é responsável pela 

coordenação e condução do processo interno de avaliação institucional, sistematização e 

divulgação do resultado alcançado, desse modo, é imprescindível fazer ampla 

divulgação do relatório. Informou ainda que algumas instâncias de gestão acadêmica e 

administrativa da Unilab (Reitoria, Pró-reitorias e Diretorias) já receberam formalmente 

o Relatório de Autoavaliação 2013 e o Regimento Interno da CPA. A professora 

Edmara encaminhou as estratégias e datas para realizar a divulgação institucional do 

Relatório de Autoavaliação 2013 para estudantes, professores, técnicos administrativos 

e comunidades externa. Definiu-se que a comissão postará uma notícia na página da 

Unilab com link para acesso do relatório e que a informação será divulgada nas redes 

sociais e por e-mails. PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO E APLICAÇÃO DO 

QUESTIONÁRIO. Discutiram-se os prazos para aplicação dos questionários online 

antes do final do último período letivo de 2013. Para tanto, os questionários precisam 

passar pela análise e revisão textual dos membros da CPA e ainda serem submetidos à 

revisão técnica da equipe da Diretoria de Tecnologias da Informação (DTI). Mediante 

necessidade de resoluções anteriores, decidiu-se que, na próxima reunião, será 

apresentada uma proposta de cronograma com fins de cumprimento dos prazos 

necessários para entrega do relatório até 30/03/2014. Encerrada a reunião, a presidente 

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

a reunião da qual, para constar, eu Ana Elita Andrade Manso, lavrei a presente Ata, por 

mim subscrita, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pela servidora Edmara 

Chaves Costa, docente da Unilab e Presidente desta Sessão Extraordinária, e pelos 

demais membros presentes à reunião. 

 

 


