
POR QUE RESPONDER A AUTOAVALIAÇÃO COM RESPONSABILIDADE? 

 

Promover ensino de qualidade em um ambiente de excelência em que todos queiram pertencer; 

despertar a chama da inovação e inspirar os acadêmicos para que sejam profissionais éticos e 

empreendedores, capazes de realizar sonhos e transformar a sociedade.   

Missão do Centro Universitário FAG 

 

A CPA, Comissão Própria de Avaliação, é uma comissão formada por representantes dos 

alunos, professores, funcionários técnico-administrativos e da sociedade civil. Esse grupo de 

pessoas é responsável por interpretar a realidade interna da instituição através do 

questionário de autoavaliação, aplicado em todos os semestres e respondido de forma 

voluntária por toda a comunidade acadêmica.  

Esse questionário, além de ser a base para o relatório anual enviado ao Ministério da 

Educação, fornece informações gerenciais para a tomada de decisões em vários aspectos 

institucionais.   

Os relatórios da autoavaliação são debatidos pelas coordenações de curso com 

professores e líderes de turma, pelos chefes de setor com seus funcionários técnico-

administrativos e pela Reitoria, Prós-Reitorias Administrativa, Acadêmica e de Ensino 

Pesquisa, Extensão e Pós-graduação.  

Os resultados da autoavaliação, nesses dezesseis anos de existência, juntamente com 

as reuniões de representantes de turma, têm contribuído para propostas de melhorias no 

campus, entre elas, destacam-se: 

 Mudanças no Fluxo Interno de Veículos; 

 Criação de Central de Reagentes no Bloco 1; 

 Ampliação e melhoria nos Estacionamentos; 

 Criação do Estacionamento exclusivo para Professores; 

 Melhorias na Rede Wi-fi e banda de internet; 

 Reestruturação das Salas dos Professores nos Blocos; 

 Criação do Laboratório de Design no Bloco 4; 

 Criação do Ateliê de Arquitetura no Bloco das Engenharias; 

 Reestruturação das Salas de Atendimento do NAAE (Núcleo de Atendimento e Apoio 

ao Estudante) e do FIES/CRES, ambas no Bloco 1; 

 Criação do Centro de Empreendedorismo e pré-incubação de empresas – StartFAG; 

 Reestruturação de salas de aula para utilização de metodologias ativas. 

 

Assim, participe sempre dos processos de autoavaliação de forma consciente e discuta 

os resultados com seus colegas, professores e coordenadores.  

Para qualquer dúvida, estamos à disposição.  

 

Equipe da CPA 


