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Caros alunos e colaboradores. 

 

É com grande satisfação que 

apresentamos o Boletim da 

Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). O  boletim 

foi criado para oportunizar as 

informações. A partir de 

deste semestre torna-se 

institucional, ou seja, 

será divulgado no site a cada dois 
meses. 

 
Cabe lembrar que a CPA, com 

regulamentação federal, tem como 

principal objetivo promover 

a auto-avaliação da instituição de ensino superior. 

 
A CPA da FUG é constituída por 

representantes docentes, discentes e 

funcionários técnico-administrativos.E    

reúnem-se, no mínimo, uma vez por 

mês. 

 
Atualmente, é composta por: 

 
ProfªAneci Neves da Silva Delfino  

Coordenação (representante da direção) 
ProfºHederson Pinheiro de Andrade  

Representante dos docentes 
Rubia Fernanda de Araújo 

Representantes dos discentes 
Profº Osmar Pereira dos Santos 

Representante dos coordenadores 
Lucas Ferreira Borges  

Representante dos técnicos - administrativos 
Pe. AngeloLicati  

Representante da sociedade civil 
Rhuan Alves Ribeiro  

Representante dos egressos  
 

Colocamo-nos à 

disposição para 

críticas e 

sugestões pelo 

e-mail do processo de autoavaliação: 

cpa@fug.edu.br 

Este boletim bimestral tem como objetivo 

informar toda a comunidade acadêmica 

sobre as discussões temáticas, diretrizes e, 

principalmente, ações realizadas pela CPA 

nesta Instituição de ensino, na busca 

constante da melhoria da qualidade da 

instituição.  

Contém duas partes: uma de divulgação 

geral de temas vinculados a FUG e outra 

de realizações particulares dos setores 

envolvidos. Assim, a cada número também 

serão apresentadas ações de melhoria dos 

nos casos em  específicos.  

Esperamos que essa forma de 

comunicação contribua efetivamente para 

o projeto de ensino da FUG e, 

especialmente, contribua na transparência 

de ações advindas da gestão e do 

processo autoavaliativo. 
 

                           Atenciosamente, 
 

                                                 A Comissão 
 
 
 

ACONTECEU: 
No mês de maio, dia 17, a CPA reuniu-se 
na Faculdade união de Goyazes, 
 
aprovando: 
➔O novo instrumento para avaliação de 
serviços e oportunidades que será aplicado 
para os alunos de cada Curso de Graduação 
no período compreendido entre 25  de maio á 
15 de junho de 2018. 
1)  
Contou com a presença e participação do Padre 
Angelo Licatti Representante da Comunidade 
Civil. 
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Você pede, a FUG realiza através da CPA! 

 
Algumas Realizações dos setores na FUG. 

Neste número, serão divulgadas 

realizações de melhoria de alguns Cursos 

da FUG. Outros Cursos serão 

contemplados em edições posteriores. 
 

Realizações recentes do 

Curso de Educação Fisica. 
 

O Curso recebeu, em maio, 

reformas importantes em infraestrutura 

para dinâmica das aulas no curso. O 

Curso de Educação Fisica conta, a partir 

deste ano, com Pscina semi-olímpica, 

Salto em Distancia, e Arremesso de 

Disco. Reestruturação: sala de Dança, 

Tatame, Quadra Poliesportiva com 

treinamentos para que os alunos sejam 

capacitados a atuação profissional.  
 

 

Realizações recentes no curso de 
Biomedicina, 

 
 O mercado de trabalho em Goiás 

necessita  de Biomédicos altamente  

capacitados para atuarem nos 

laboratórios,  principalmente no que 

se refere à execução e operação 

de análise de exames. Em 

função dessa necessidade 

de profissionais, a FUG 

prepara estudantes para 

atuarem no mercado de 

trabalho na área. 

O Curso tem o objetivo de formar 

biomédicos habilitando-os  a atuar nas 

diversas áreas da Biomedicina, 

possibilitando aos seus egressos 

prosseguir com os estudos 

em nível de pós-graduação. 
 

Realizações recentes do Curso de 

Fisioterapia. 
 Aquisição de nova clinica para 

atendimentos em Estética; 

manutenção nas máquinas 

e aquisição de novos aparelhos; 

 

 

 
Realizações recentes na infraestrutura 

para  os  Cursos: 
 

Durante o 1º semestre de 2018, com o objetivo  

de modernizar e melhorar a qualidade do 

conteúdo dos Cursos a FUG busca melhoria em 

toda infraestrutura.  

➔Atualmente os Cursos são oferecidos com a 

possibilidade de oferecer componentes 

curriculares que estimulem as atividades 

práticas e um componente curricular específico 

para o desenvolvimento do projeto integrado 

junto a Prefeitura de Trindade - Projetos de 

Práticas educacionais em assuntos dentários.   
 

Nutrição, (laboratório técnica e dietética);   
  Enfermagem (aquisição de novos 
equipamentos/recursos didáticos para 
laboratório de enfermagem);  

 Biologia (museu de animais empalhados); 

Odontologia (clínica de atendimento dentário 

a comunidade) e (laboratório multidisciplinar) 

Farmácia (laboratório Farmacotécnica e 

Cosmetologia). 
    

Realizações para todos os Cursos 
 

➢ Revisão e reformulação do PPC´s 
(Projeto Pedagógico dos Cursos); 

➢ Reestruturação das salas de aula; 
➢ Aquisição de multimídia; 
➢ Murais de vidro 
➢ Ampliação da biblioteca com sala para 

estudos e a aquisição de livros novos, 
volumes que passaram a fazer parte do 
acervo;  

➢ Melhoria no acesso a internet; 
➢ Contratação de novos docentes para os 

Cursos; 
➢ Reestruturação da central de 

atendimento ao aluno; 
➢ Aquisição de sala de aula 3D; 
➢ Reestruturação dos banheiros 

(masculino e feminino); 
➢ Aquisição de Laboratório de 

Tecnologias Avançadas que propicia ao 
aluno o acesso a dinâmica de projetos 
no uso das Tecnologias Avançadas.  


