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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL 

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

DE MARÇO DE 2013. 

Aos vinte 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 sexta 

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

administrativos Ana Elita Andrade Manso e Maria do Socorro Maia Silva e os docentes, 

Eduardo Soares Parente, John Hebert da Silva Félix, Ramon Souza Capelle Andrade 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 Aiala Vieira Amorim, Edmara Chaves Costa, João 

Batista Pereira, Viviane Pinho de Oliveira, Carlos Eduardo Barbosa e Max César de 

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

início à reunião cumprimentando a todos os membros presentes e explicando a ausência 

daqueles que não compareceram a reunião mediante justificativa e em seguida 

apresentou a pauta única da reunião. APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS: 

ESTRATÉGIAS E CRONOGRAMA. O prof. Ramon Capelle apresentou a proposta 

do texto de divulgação do trabalho da Comissão a ser publicado na página da Unilab e 

após algumas intervenções e sugestões de alteração, o texto foi aprovado por todos. 

Discutiu-se as próximas iniciativas da CPA em relação à aplicação dos questionários. 

Em decorrência da indefinição sobre a conclusão do material de coleta online e da 

ausência do servidor Carlos Eduardo Barbosa, responsável pela conclusão dos referidos 

questionários, percebeu-se a impossibilidade de elaboração do cronograma de trabalho 

de aplicação dos questionários. Os grupos que estavam responsáveis pela 

mobilização/sensibilização da comunidade acadêmica para participação do processo de 

avaliação da CPA relataram a execução de algumas atividades e expuseram suas 

percepções sobre a receptividade e interesse das categorias em colaborar com a CPA. 

Assim, como encaminhamento ficou decidido que o presidente da CPA consultará a 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA 

(UNILAB) 

 

2 
 

CTI e Carlos Eduardo Barbosa sobre a conclusão dos questionários e posteriormente 

será definido o cronograma de aplicação. Todas as atividades de 

mobilização/sensibilização foram mantidas conforme planejamento em reunião anterior. 

Concluída a pauta do dia, o professor Ramon Souza Capelle agradeceu a 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 extraordinária, e pelos demais membros presentes à reunião. 

 

 


