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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB), REALIZADA NO DIA 13 DE 

MARÇO DE 2013. 

Aos treze dias do mês de março de 2013, às quatorze horas, no auditório do Campus da 

Liberdade, coordenada pelo presidente suplente, professor Ramon Souza Capelle 

Andrade, com a Secretaria da servidora Maria do Socorro Maia, realizou-se a quinta 

reunião extraordinária da CPA da Unilab. Estiveram presentes na reunião os técnico-

administrativos Ana Elita Andrade Manso e Carlos Eduardo Barbosa e Maria do 

Socorro Maia Silva e os docentes Aiala Vieira Amorim, Edmara Chaves Costa, Eduardo 

Soares Parente, João Batista Pereira, Ramon Souza Capelle Andrade e Viviane Pinho de 

Oliveira e os discentes Faustino Manoel Rodrigues, Márcio Henrique dos Santos Lima e 

a senhora Terezinha de Lisiê Freire Sousa, representante da sociedade civil. Estavam 

ausentes com justificativa os professores Max César de Araújo e John Hebert da Silva 

Félix. ABERTURA DOS TRABALHOS. O Professor Ramon Souza Capelle deu 

início à reunião cumprimentando a todos os membros presentes e justificando a 

ausência do professor Max Araújo. A professora Aiala Amorim sugeriu que o grupo 

fizesse um breve momento de oração em ação de graças ao professor Max e a seus 

familiares pelo falecimento da matriarca da família. Na sequência, tratou-se da pauta do 

dia. 1. APROVAÇÃO DA ATA. A Ata da 4º reunião ordinária foi submetida a análise 

e aprovada pelos membros da CPA. 2. MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA 

COMUNIDADE ACADÊMICA E SOCIEDADE CIVIL PARA AVALIAÇÃO 

INSTITUCINAL. Discutiu-se as estratégias de mobilização/sensibilização e 

organização da comissão para realização da atividade. Os membros da CPA 

organizaram-se para mobilização das categorias que estarão envolvidas na avaliação 

institucional. 1.1 Estudantes dos Cursos da UNILAB: Agronomia (Aiala Amorim), 

Administração Pública (Faustino Manuel), Ciências da Natureza e matemática (Viviane 

Pinho), Enfermagem (Edmara Chaves), Engenharia de Energias (Viviane Pinho), Letras 

Língua Portuguesa e Humanidades (Ramon Capelle e João Batista). 1.2 Sociedade 

Civil:  Aiala Vieira e Lisiê Freire visitarão algumas escolas para divulgar junto aos 
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gestores que serão multiplicadores junto a comunidade escolar. Outros espaços como 

secretarias e associações também serão contatados e visitados. O professor João Batista 

e a Sra Lisiê Freire divulgarão as atividades da CPA na quarta cultural da Unilab. Outra 

estratégia prevista é realizar ampla divulgação com o apoio da Assessoria de 

Comunicação através do endereço eletrônico da UNILAB e fanpage, nas rádios locais e 

através do envio de e-mails a toda a comunidade acadêmica. Dando continuidade à 

reunião tratou-se da finalização dos instrumentos de avaliação. 3. APLICAÇÃO DOS 

QUESTIONÁRIOS, a secretária Socorro Maia informou sobre a revisão textual dos 

questionários de avaliação realizada pelo professor João Batista. Algumas das 

adequações sugeridas foram explicitadas pelo referido professor e debatidas com os 

membros da comissão. Considerou-se a possibilidade de exclusão do CPF como 

identificação dos respondentes dos questionários em decorrência da argumentação de 

que isso pode causar desconforto dos participantes da avaliação. Em votação, manteve-

se o uso do CPF sob alegação de que o uso de identificação minimiza os riscos técnicos 

e inibe a participação de um mesmo indivíduo repetidas vezes. O professor João Batista 

sugeriu também que haja um “pré-teste” com a aplicação prévia dos questionários para 

avaliar dificuldades e possibilidades. A proposta foi acatada por todos. A aplicação dos 

questionários e o pré-teste não tiveram datas definidas, ficando o cronograma dessas 

atividades para ser tratado na pauta da próxima reunião da CPA. Concluída a pauta do 

dia, o professor Ramon Souza Capelle 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 Souza Capelle, docente da Unilab e Presidente desta 

Sessão, e pelos demais membros presentes à reunião. 

 

 


