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SAIBA:
Como posso colaborar na
melhoria da qualidade da
Faculdade Impacta?

O que é a CPA?

Como a CPA pode me ajudar a
encaminhar eventuais questões
críticas do meu dia a dia na
faculdade?

Quem integra a CPA?

SABE COMO VOCÊ PODE COLABORAR
NA MELHORIA DA QUALIDADE DA
FACULDADE IMPACTA?
Se você é aluno , certamente pensou em
participar mais das aulas, tirando todas as suas
dúvidas, e estudando; buscando o auxílio dos
professores e dos coordenadores nas questões
pedagógicas; a secretaria e a direção, nas
administrativas;
se você é professor , possivelmente já visualizou
metodologias mais atraentes nas suas aulas e a
parceria com seus colegas e com a coordenação
na troca de experiências sobre as turmas;
se você é colaborador , já se viu buscando meios
criativos e inovadores para melhorar o seu
trabalho, reportando problemas aos seus
superiores e aproveitando os feedbacks para
melhorar, sempre. Porém, há um momento do ano
em que todos somos chamados para
participarmos deste processo que leva à melhoria:
é quando respondemos ao questionário da CPA.
Mas, e o que é a CPA ?
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O QUE É A CPA?
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um
instrumento de autoavaliação da faculdade.
Composta por alunos, professores e
colaboradores, a CPA tem o papel de levantar
quais são os aspectos que estão funcionando, e
os que precisam ser melhorados pela
instituição.
Seu papel é consultivo e autônomo – isto é, ela
apenas colhe informações, compila os dados e
apresenta relatórios para toda a comunidade
acadêmica – E NÃO TEM O PAPEL DE
REALIZAR A MUDANÇA EM SI : isso é atribuição
da gestão da faculdade.
Mesmo assim, ela é uma ferramenta importante
para QUE SE SAIBA quais práticas devem ser
mantidas e fomentadas e aquelas que
necessitam de correção e mudança.
A CPA é uma exigência do MEC (Ministério da
Educação), como parte das obrigações que uma
instituição de ensino superior deve cumprir
para atender a obrigatoriedade disposta na Lei
n. 10.861 (14/abril/2004), que criou o SINAES
(Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior).

MAS COMO A CPA PODE ME
AJUDAR A ENCAMINHAR...
... eventuais questões críticas do meu dia a
dia na faculdade?
Simples! No segundo semestre de cada ano,
todos serão solicitados a responderem um
questionário que trata sobre diversos
assuntos de importância na faculdade – sobre
os colaboradores, os serviços oferecidos, as
instalações, as aulas e os cursos em si; para os
funcionários, ainda se avalia aspectos
empregatícios, entre outros. No próximo
Boletim falaremos sobre isso 😉 .
Então, quando você for responder ao
questionário da CPA, tenha em mente que
SIM!, sua opinião faz diferença. E ela é
sigilosa – seus dados e suas respostas não
serão compartilhados com mais ninguém que
não seja da própria CPA. Portanto, responda
com responsabilidade . Para terminar, é
importante também que você saiba que
nosso último relatório foi entregue em 31 de
março ao MEC, e está disponível na área do
aluno/funcionário no site da faculdade.

Integram a CPA: Prof. Mathias Yoneda Naganuma (coordenador), Prof. Alan H. Pardo de Carvalho
(representante dos coordenadores de curso), Prof. Marcelo Correia da Silva, Profa. Andrea Volante Costa
(representantes do corpo docente); João Paulo Mariano, Gustavo Valentim dos Santos Silva (representantes
do corpo discente); Vitor Pilão Vieira e Camilla Tobias Sousa (representantes do corpo técnicoadministrativo); e Daniel Takaki (representante da comunidade externa).
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