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*GERA SATISFAÇÃO, PROMOVENDO MELHORIAS.
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Caros Alunos e Colaboradores.

Novidades!
A partir de pesquisa, a Comissão ouve opiniões e busca adequar
espaços às necessidades de alunos e professores.
Um dos quesitos que a Comissão Própria de Avaliação (CPA), da
Faculdade União de Goyazes (FUG) avalia é a biblioteca da instituição.
Por meio de pesquisas com docentes, discentes e comunidade externa, a
CPA busca promover mudanças e melhorias na biblioteca da FUG. A
idéia é melhor atender os estudantes e garantir a qualidade do ensino.

DIMENSÕES AVALIADAS
Ao todo, existem 10 dimensões fiscalizadas e avaliadas pela CPA.
Juntas e bem desenvolvidas, elas garantem o sucesso do ensino e colocam a
instituição num patamar elevado. Confira quais são elas:
1. Missão e plano de desenvolvimento institucional;
2. Perspectiva científica e pedagógica formadora de políticas, normas e
estímulos para o ensino, a pesquisa e a extensão;
3. Responsabilidade Social;
4. Comunicação com a sociedade;
5. Políticas de pessoal, carreira, aperfeiçoamento, condições de trabalho;
6. Organização e gestão da instituição;
7. Infraestrutura física e recursos de apoio;
8. Planejamento e avaliação;
9. Políticas de desenvolvimento aos estudantes;
10. Sustentabilida de financeira.
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AGRADECIMENTOS!
Agradecimento
a
Comunidade.

professores,

Colaboradores,

alunos

e

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade União de Goyazes – CPA
realiza a coleta de dados da avaliação realizada no mês de novembro de
2018, agradecendo sua participação nesse processo.
Os resultados demonstram a percepção dos alunos em relação ao próprio
desempenho, bem como em relação aos professores e coordenação de
curso.
Agradecemos sua participação na avaliação, confirmando o propósito de
contribuir para melhorar a cada dia as condições de ensino e
aprendizagem, bem como os demais serviços prestados pela instituição.
Os resultados das avaliações são encaminhados aos diretores e
coordenadores para subsidiar a gestão.
Com satisfação reconhecemos que muitas das melhorias alcançadas
decorrem dos resultados das avaliações. Daí a importância de sua
opinião.
Esperamos sua participação na próxima avaliação.

Comissão.
“A CPA é um apoio institucional para conduzir um processo de melhoria continua e geral da
Faculdade União de Goyazes e toda comunidade acadêmica que é peça fundamental nesse
processo de melhorias nas áreas acadêmica, administrativa e no relacionamento com a
sociedade, quando respondem os questionários de autoavaliação”.
Comissão Própria de Avaliação (CPA). cpa@fug.edu.br
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