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DIÁRIO DA CPA
Comissão Própria de Avaliação

Entrevista com o Diretor
Geral
SANDRO CRISOSTOMO

AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
O que tem sido feito para
melhorar o serviço do NEDE?
De que forma estão sendo
capacitados professores e
colaboradores do
administrativo?
Há possibilidade de se
aumentar o número de
tomadas nas salas de aula?

A CPA com o passar dos anos vem fortalecendo a
sua atuação na Instituição, sugerindo melhorias,
propondo mudanças, estimulando avanços na
instituição.
No mês de março,
representantes
comissão própria de
avaliação realizaram
uma entrevista com o
Diretor Geral Sandro
Crisostomo e na
ocasião foram
pontuados aspectos
de avaliação institucional tais como o Nede (Núcleo de
estágios), capacitações, reprografia, planejamento
estratégico, tomadas em sala de aula e outros.
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NEDE um setor em movimento
CPA: Quais foram as últimas melhorias promovidas
para o setor?
Direção: O Nede está em constantes melhoria. Neste
ano, recentemente, houve reestruturação da equipe
bem como a contratação de um estagiário em 03/2018
para ampliar o horário de atendimento ao aluno. Além
disto intensificou a utilização do sistema Moodle como
forma de melhorar os processos.
CPA: E temos alguma novidade prevista para este ano?
Direção: Sim, ocorrerão avanços no que tange a
comunicação entre o núcleo e os alunos, será
promovida ampla divulgação de Normas
Procedimentos do núcleo com a utilização de novas
tecnologias.

E quanto as CAPACITAÇÕES?
Direção: Neste ano serão fortalecidas as ações que se
referem a capacitação de professores e colaborares do
setor administrativo.
CPA: Algo de concreto neste momento?
Direção: Ocorreu no mês de março uma capacitação
para todo o setor administrativo, definiu-se
capacitação anual do sistema Unimestre e uma
capacitação de professores acontecerá no dia 30/junho
sobre o Enade.
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Toda reforma
interior e toda
mudança para
melhor dependem
exclusivamente
da aplicação do
nosso próprio
esforço.
(Immanuel Kant)

JUNHO, 2018

VOL. 2

A pedido dos alunos, as salas de
aula ganharão mais tomadas
Direção: A infraestrutura elétrica da Faculdade está sendo
aproveitada quase que em sua totalidade, porém a faculdade
se compromete em fazer um estudo para saber da
possibilidade, resguardadas as condições de segurança,
garantidas por laudo técnico e ampliar a instalação de novas
tomadas nas sala para atender a demanda dos alunos e da
CPA. Conclusão prevista para 2019/1.

Novidade! TEM NOVO TEMA
TRANSVERSAL A VISTA...
Temas Transversais anteriores

2012_2013

2014_2015

2016_2017

Tema Transversal 2018/2019
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2018 SUSTENTÁVEL
Em 2018, mais do que nunca, o tema e as ações de
sustentabilidade estarão em voga na Instituição. A CPA, não
podendo ficar de fora, está promovendo a arrecadação de
tampinhas para a Ecopet e anéis de lata para o LacreAmigos.

A CPA agradece todos aqueles que estão colaborando
com as campanhas. Esperamos que esta conscientização
atinja a todos da instituição, influenciando no
comportamento e na qualidade de vida desta e das novas
gerações.

Lembrete: Questionário CPA para Alunos
04/06 à 11/06
Participe!
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“Seja a
mudança
que você
quer ver no
mundo”.
– Mahatma
Gandhi

