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CPA - O que é isso
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem por objetivos:
 Coordenar e articular o processo interno de avaliação da Instituição;
 Acompanhar os processos externos de avaliação conduzidos pelo INEP/MEC;e
 Prestar contas de suas atividades às instâncias superiores do MEC e da
Instituição apresentando relatórios, pareceres e, eventualmente, recomendações para
(re) definição e implementação das políticas e ações acadêmicas.

CPA é braço do MEC na FUG
O trabalho do MEC (Ministério da Educação e Cultura) nas instituições de ensino superior
particulares é regular e avaliar a qualidade dos cursos, a estrutura física, o corpo docente,
entre outros aspectos. E mesmo que haja (como há) uma preparação dos profissionais que
são enviados às instituições para avaliá-las, seria muito difícil entender tudo o que acontece
em organizações tão grandes.
Para isso, há um órgão dentro da Instituição que atua de forma independente da
instituição e levanta seus aspectos positivos e negativos, a fim de orientar e indicar melhorias
e alterações. Este órgão é a CPA (Comissão Própria de Avaliação). Esta matéria dedica-se a
explicar a importância deste órgão na FUG e o que ele aponta em todas as pesquisas que
realiza periodicamente.
A participação de pessoas da comunidade acadêmica na CPA já a qualificaria como um
instrumento altamente capacitado para avaliar as potencialidades e fraquezas institucionais.
No entanto, a idéia de que é preciso envolver nas discussões pessoas que circundam na FUG
e tenham papéis distintos na sociedade local, faz da Comissão ainda mais democrática.
Confira a opinião de quem participa da CPA. Visite o site: www.fug.edu.br/cpa.
A Comissão,

ACONTECEU:
No mês de Setembro de 27 á 29 a visita de avaliadores do MEC para
autorização de funcionamento de cursos em EAD.
No mês de outubro, dia 18, 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
Você pede,
realiza através
da CPA!de 2018.
compreendido
entre a
06FUG
de Novembro
á 30 de Novembro
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Avaliação Institucional Interna: VOCÊ avalia e a FACULDADE melhora!
Avaliação Institucional Interna - DISCENTES
De 06 de Novembro a 30 de Novembro de 2018 os estudantes avaliarão a FUG e o seu Curso de Graduação com a finalidade de
apontar nível de satisfação sobre os serviços ofertados pela Instituição no item infraestrutura e organização didático-pedagógico.
Após o tratamento dos resultados pela CPA e a análise dos mesmos no planejamento ocorre a avaliação das ações de melhoria
da qualidade dos cursos avaliados, observando as potencialidades e suas fragilidades..

Avaliação Institucional Interna - DOCENTES
De 6 de Novembro a 10 de Novembro de 2018 os docentes avaliarão os cursos onde atuam e a instituição nas dimensões: PDI,
Ensino, Pesquisa, Extensão, Infraestrutura. Após tratados os resultados, a CPA os disponibilizará aos cursos e setores avaliados
para análise e propostas de evolução dos mesmos. A CPA agradece aos docentes que participam da avaliação colaborando
intensamente com a evolução institucional.

Avaliação Institucional Interna - COORDENADORES
De 6 a 10 de Novembro de 2018, os coordenadores dos cursos de graduação estarão avaliando a instituição nas dimensões:
organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

Avaliação Institucional Interna - CORPO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO
Em novembro de 2018 os funcionários do Corpo Técnico-Administrativo estarão participando do processo de Avaliação
Institucional Interna, avaliando o seu setor e a instituição, oferecendo, assim, contribuições para a melhoria da qualidade
institucional.

“Se

não apenas construirmos mais salas, mas também as mantermos bem-cuidadas, zeladas
e limpas, alegres, bonitas, cedo ou tarde a própria boniteza do espaço requer outra boniteza: a
do ensino competente, a da alegria de aprender, a da imaginação criadora tendo a liberdade
de exercitar- se, a da aventura de criar. (FREIRE, 2006, p.22)”.
Comissão Própria de Avaliação (CPA) –cpa@fug.edu.br”

CPA inicia campanha de sensibilização para a Avaliação
Institucional
Os membros da Comissão Própria de Avaliação da FUG (CPA) inicia a
campanha para a sensibilização de alunos e colaboradores no processo de autoavaliação institucional. O objetivo da campanha é informar a comunidade acadêmica
sobre a importância da avaliação no cotidiano acadêmico, as dimensões a serem
avaliadas e como ocorre o processo de avaliação.
.

A CPA (Comissão Própria de Avaliação) da FUG conta com a
participação de TODOS para realizar a AUTO AVALIAÇÃO e AVALIAÇÃO
DOS DISCENTES E DOCENTES, com o objetivo de identificar as
fragilidades e potencialidades do corpo pedagógico da faculdade.

FIQUE

ATENTO!

AVALIAR É PRECISO, VAMOS

PARTICIPAR!
Acontecerá nos dias 06/11/2018 a 30/11/2018, das 08:00 s as 23:59, no
portal do aluno e do professor.
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