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1- O que é a CPA?

2- Objetivos

3- Metodologia do trabalho da CPA

De acordo com o disposto no artigo 11, da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, cada Instituição de Ensino 

Superior deve constituir uma Comissão Própria de Avaliação, com as atribuições de coordenar e 

articular o seu processo interno de avaliação.

É composta por membros que são representantes dos vários segmentos da comunidade acadêmica e da 

sociedade civil. 

A CPA trabalha para verificar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e os desafios da FDSM 
em busca da melhoria da qualidade da Educação Superior, que é oferecida para toda comunidade 
acadêmica.

Sua finalidade é identificar eventuais fragilidades para transformá-las em potencialidades, através de 
ações corretivas e proativas, sempre visando o aperfeiçoamento do papel institucional.

A metodologia do trabalho da CPA está centrada, resumidamente, na aplicação de questionário aos 
discentes, docentes, técnico-administrativos e comunidade e na análise da percepção desses sobre a 
infraestrutura, processo ensino-aprendizagem e processo organizacional da FDSM.

Assim, os resultados são apresentados para a análise dos destinatários envolvidos na pesquisa e aos 
órgãos colegiados superiores e ao INEP, por meio de relatórios, visando melhorias nos diversos aspectos 
avaliados. 

Esse processo de avaliação interna é fundamental para a tomada de decisão e melhoria continua da 
qualidade acadêmica.

Desse modo, a CPA tem papel fundamental no aprimoramento, tanto da infraestrutura quanto do 
processo de ensino-aprendizagem da FDSM, ao analisar os dados coletados e nas reivindicações feitas 
nas avaliações. 

O participante da pesquisa avalia, a CPA aponta e a Direção atende!

Logo, as transformações provenientes dos resultados da avaliação na FDSM são frutos da participação 
dos alunos, professores, técnico-administrativos e comunidade. 

Todos contribuem para a melhoria institucional.
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4 - Retrospectiva das principais realizações dos setores da FDSM:

-

Fique atento para as avaliações institucionais que ocorrerão em 2023, 
pois ao participar, você pode ganhar bônus em horas complementares!

Avaliações em 2023

Núcleo de Extensão
· Atividades Acadêmicas: 29 atividades acadêmicas híbridas (presencial com transmissão ao vivo) / 

03 atividades online e 02 atividades presenciais.

· Congressos: V Congresso de Medicina Legal e Direito Médico do Diretório Acadêmico 

da FDSM realizado nos dias 28 e 29/10/2022.

· Curso de Extensão: "Reforço de Direito e Processo do Trabalho para a OAB”; 

“Direito e Arte Fotográfica: inovação e criatividade no Direito”; 

“Direito, Arte e Literatura: diálogos interdisciplinares”; 

E reposição das aulas do curso “Novas Tendências do Direito Tributário”.

· Projetos de Extensão: encontros presenciais do projeto “Câmara Universitária e Monitoria 

do Parlamento Jovem 2022” em parceria com a Câmara Municipal de Pouso Alegre e a Escola 

do Legislativo Professor Rômulo Coelho.

· Ação Social: Campanha Natal Solidário FDSM em parceria com os Correios.

A CPA FDSM traz uma retrospectiva das principais realizações dos setores da 
Instituição no período de julho a dezembro de 2022. Confira:
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Coordenação do Curso
No mês de agosto ocorreu o Processo Seletivo de Monitoria para o 2° semestre de 2022.



Mestrado
· Durante o 2° semestre de 2022 o mestrado realizou 04 bancas de defesa de dissertação e 03 bancas de 
defesa. Também aconteceu o processo seletivo para a Turma 2023/2025.

· Eventos: II Ciclo de formação de pesquisadores, Lançamento do III livro do PPGD e webinar para os 
interessados no mestrado com o tema "Descubra um novo futuro para sua carreira jurídica".

Núcleo de Prática Jurídica
· Retomada do atendimento do Escritório Modelo em 1° de agosto, realizando orientações jurídicas, bem 
como instauração de ações nas áreas Cíveis, Conciliação e Mediação e D. Previdenciário.

· Novas instalações do NPJ, que agora funciona integrado ao Escritório Modelo, para maior praticidade e 
conforto aos alunos.

· Estágio supervisionado online aos alunos, no dia 16 de agosto.

· Visita Guiada ao TRT da 3ª Região em Belo Horizonte para os alunos do 2°, 4° e 10° períodos, no dia 29 de 
agosto.

Núcleo de Pesquisa
O Núcleo de Pesquisa vem desenvolvendo melhores práticas com alunos da graduação e a integração 
com o Mestrado. Foram realizadas as seguintes atividades:

· II Ciclo de Formação de Pesquisadores;

· XI Seminário de Iniciação Científica 2022/2023;

· Processo Seletivo Iniciação Científica - bolsas Fapemig - 2023/2024.
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Núcleo de Relações Interinstitucionais
Parceria na realização da conferência “El Pluralismo Jurídico como aporte al pensamento jurídico crítico 
latino-americano”, ministrada pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Wolkmer (Unisalle y Unesc Brasil). O evento 
foi promovido pela REDALC (RED de Derecho América Latina y el Caribe), da qual a FDSM é membro 
efetivo.



· Extinção da taxa pedagógica e conversão para horas regulares, computando-as no semestre em curso.

· Envio semanal de sugestões de atividades complementares aos alunos.

· Realização da Maratona de Atividades Complementares.

Núcleo de Atividades Complementares

Infraestrutura Física da FDSM
· Instalação de corrimão no Salão Nobre.

· Instalação de corrimão na escadaria do prédio sede.

· Disponibilização de um espaço de alimentação no antigo Xerox e a criação de um espaço para 
descanso na antiga Livraria.
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Saiba mais sobre a CPA da FDSM no link:

www.fdsm.edu.br/cpa

Conheça quem são os membros:

www.fdsm.edu.br/arquivos/cpa/conhecendo-a-fdsm.pdf 

Veja como os resultados das avaliações da CPA

transformaram-se em ações concretas na IES:

www.fdsm.edu.br/cpa-boletins 

Acesse os resultados das pesquisas:

www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas

cpa@fdsm.edu.br

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Para nós, CPA
Para você, ompromisso, articipação e titude.C P  A

 3449.8152


