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Caros Alunos e Colaboradores. 

 
Novidades! 

A CPA tem Cartilha... 

Nela você aprenderá como a CPA atua na instituição 
conforme lei 10861/04 do SINAES.  

Fique por dentro da CPA.  
 

A CPA GANHA NOVOS MEMBROS 
A CPA tem participação da comunidade externa e interna. E um dos 

mais novos membros da comissão é o estudante do Curso de 
Enfermagem,Guilherme Barbosa de Souza turno matutino e o aluno 
Haroldo Henrique dos Santos  estudante do Curso de Biologia do turno 
noturno. 

Representantesde turmas desde o 2ºao 7º período da faculdade. 
Animados com o convite, Haroldo comenta: “poder participar da CPA de 
maneira mais atuante, é uma experiência ímpar, especialmente pelo fato 
de a faculdade não só formar para a vida, mas preservar a vida tanto da 
comunidade acadêmica quanto externa. Sinto-me privilegiado em poder 
fazer parte disto”  e Guilherme, ressalta a importância do órgão e de sua 
inserção no mesmo e acrescenta: “A CPA é uma ferramenta importante 
dentro da instituição devido às melhorias que traz para a faculdade, 
através dos levantamentos e relatórios. Fazer parte da Comissão, além 
de enriquecer meu currículo acadêmico, também agregará muito 
conhecimento”, finalizou. 

Rejane, comenta que está muito feliz em fazer parte da equipe e 
entende a importância da participação da enquanto membro da 
comunidade civil organizada e acrescenta: - “Já havia notado a 
importância da faculdade dentro da comunidade civil organizada 
através dosprogramas que a FUG possui e toda sua preocupação 
com o meio externo. E por isso, poder participar disso, de maneira 
mais atuante, será uma experiência ímpar”. 
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FUG investe em acessibilidade 

 

A FUG tem se preocupado em garantir a 

universalização do atendimento especializado ao 

estudante por portador de necessidades especiais. 

Vários investimentos estão sendo feitos em toda sua 

infraestrutura: Rampas, portas de largura ampliada, 

banheiros adaptados são exemplos de melhorias na 

instituição. 

MELHORIAS ACONTECEM!  

DIA APÓS DIA NA FUG... 

 

Na Central de atendimento ao aluno  

 Na secretaria da FUG 

Coordenacão de cursos 

Nos cursos na modalidade à distância. 

No Setor administrativo. 

 
Obrigado! Alunos, Professores, colaboradores, comunidade pela 
confiança em nós depositada.  

 Comissão CPAFUG. 
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