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O Informativo da Comissão Própria de Avaliação chega trazendo informações importantes da dinâmica
cotidiana de nossa instituição. Conheça/recorde um pouco da história da FAFICA que no mês de agosto
passado completou 55 anos de fundação. Fique por dentro também das avaliações que ocorrerão no
mês de novembro e das ações que vêm sendo implementadas no chão institucional consequentes ao
processo de autoavaliação. Parabéns aos aniversariantes CPA do mês: Doriluce Alves (4/10), Edileuza
Fernandes (9/10) e Fábio Silva (27/10), respectivamente, representantes da comunidade, técnicoadministrativo e do corpo discente. Boa leitura!!!

História e
Inovação

A FAFICA apoia
essa causa.
Há mais de meio século, formando profissionais de diferentes áreas, no Agreste de Pernambuco.
Fundada pela Diocese de Caruaru, através de Portaria da Cúria Diocesana nº 268, de 9 de agosto de
1960, assinada pelo Bispo Diocesano Dom Augusto de Carvalho, idealizador do projeto. É mantida
pela Associação Diocesana de Ensino e Cultura de Caruaru, pessoa jurídica de direito privado, com
sede e foro na cidade de Caruaru. Como Instituição de ensino superior que dispensa atenção especial
ao aspecto humano da formação, ao mesmo tempo em que fortalece o plano profissional da formação
de pessoas que fazem parte de um corpo social complexo e dinâmico, tem focado sua ação educativa
na qualificação e disseminação dos saberes adquiridos por esses sujeitos, em prol da crescente
melhoria dos indivíduos, das relações intra e interpessoais, das organizações sociais e da
sustentabilidade planetária.
(Fonte: Site institucional fafica@fafica-pe.edu.br)

No mês de novembro a Comissão Própria de Avaliação estará realizando mais uma etapa de
seu processo avaliativo institucional, tendo como sujeitos os profissionais da equipe de apoio
(Limpeza, recepção, vigilância) e os profissionais técnico-administrativos (Secretaria, pósgraduação, financeiro, TI, Secretária da direção, atendentes da sala de apoio aos professores,
biblioteca, CEPED). Para essas avaliações serão utilizados o questionário impresso, para o
primeiro grupo e o questionário online para o segundo.
Em novembro também ocorrerão duas outras avaliações: Avaliação da
Prática Docente feita pelos discentes e Avaliação de Turmas pelos docentes.
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CPA EM AÇÃO: Conheça e acompanhe algumas ações sugeridas pela CPA que visam
promover melhorias institucionais. Na cor VERDE as ações já realizadas. Na cor LARANJA as
ações em tramitação
1. Garantir que as coordenações dos cursos e os NDE’s possam tomar os dados
produzidos pela CPA como elemento de discussão e tomada de decisão;
2. Continuar investindo na troca do mobiliário das salas de aula e refrigeração das
mesmas;
3. Acompanhar a sistemática de reuniões dos NDE’s dando condições para a efetivação
do trabalho destes colegiados de cursos;
4. Continuar promovendo o processo de reflexão crítica, com vistas à tomada de
decisão, sobre as demandas que advém da participação da instituição no ENADE;
5. Investir na atualização do acervo das bibliotecas e sensibilizar os/as docentes para que
levem os/as discentes a fazer uso de tal acervo;
6. Retomar as discussões para consolidação do Plano de Cargos e Salários;
7. Tornar o site institucional mais interativo, utilizando-se, por exemplo, de enquetes;
8. Atualizar os laboratórios de informática no que diz respeito ao equipamento
tecnológico e softwares que atendam aos cursos, inclusive, àqueles que não são
tecnólogos;
9. Promover um processo de formação continuada para o corpo docente dos cursos que
utilizam muito pouco as possibilidades tecnológicas que os laboratórios de informática
apresentam;
10. Divulgar periodicamente os serviços de apoio ao estudante: Serviço de Apoio
Psicológico ao/à Estudante (SAPE); Assessoria Pedagógica aos/às Discentes;
11. Equipar gradativamente as salas de aula com data-show;
12. Divulgar e ampliar projetos/atividades extensionistas, inclusive buscando parcerias
para sua implementação também no que diz respeito ao financiamento de tais
projetos/atividades;
13. Revitalizar a Empresa Júnior;
14. Promover uma campanha de sensibilização, junto ao corpo discente, a respeito do
uso racional e sustentável dos banheiros;
15. Manter, por parte das coordenações de cursos, um trabalho de interação
permanente com as turmas, inclusive fazendo uso da facilidade de comunicação
oferecida pelos recursos tecnológicos;
16. Divulgar/discutir periodicamente com a comunidade acadêmica a Missão
Institucional e particularmente, junto ao corpo discente, lembrar/apresentá-la a cada
início de semestre;
17. Tornar conhecido da comunidade acadêmica o Plano de Desenvolvimento
Institucional;
18. Articular o diálogo entre os/as docentes do curso, particularmente, promovendo
encontros dos/as professores/as que atuam no mesmo semestre letivo a fim de que
possam partilhar os aspectos formativos abordados em seus respectivos conteúdos
disciplinares;
19. Divulgar/discutir periodicamente junto ao corpo docente o projeto de curso;
20. Melhorar a comunicação interna e externa, sensibilizando para o entendimento de
que cabe essa busca não somente ao setor responsável, mas a toda comunidade
acadêmica;
21. Sensibilizar os/as alunos/as no sentido de que entendam que, embora sendo
trabalhadores/as em sua grande maioria, precisam priorizar um tempo para o estudo
além do que vivenciam na ambiência acadêmica.
CONTATO: www.fafica.com e-mail: cpa@fafica-pe.edu.br
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