
Boletim CPA
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 Pró-
pria 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 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, pro-
cesso 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. 

 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.
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4- Retrospectiva das principais realizações dos setores da FDSM:

 Logo, as transformações provenientes dos resultados da avaliação na 
FDSM são frutos da participação dos alunos, professores, técnico-adminis-
trativos e comunidade.  
 Todos contribuem para a melhoria institucional.

 Fique atento para as avaliações institucionais que ocorrerão no 2º 
semestre de 2021!
 Você participa e pode ganhar bônus em horas complementares.

Mestrado

Biblioteca
 No mês de janeiro de 2021, a Biblioteca da FDSM realizou o inventário do 
acervo. 
 A biblioteca, no mês de maio de 2021, realizou a seguinte melhoria em 
favor dos alunos:
  • Desbloqueio para empréstimos domiciliares das obras com exem-
plares de circulação interna (com tarja vermelha, bloqueado).

 A CPA FDSM traz uma retrospectiva das principais realizações dos seto-
res da Instituição no período de janeiro a junho de 2021. Confira:

 No mês de março de 2021, o Mestrado realizou:
  • Oficina de Currículo Lattes
  • Aula Magna - Reações à agenda de gênero e democracia, desa-
fios teóricos e analíticos

 No dia 26 de fevereiro iniciou-se as aulas remotas do último módulo da 
Pós-graduação em Direito Constitucional, via plataforma ZOOM, e com a parti-
cipação dos alunos do Curso de Extensão.

Especialização

 Em fevereiro de 2021, a Coordenação do Curso realizou o seu processo 
seletivo de monitoria para atividades em março.

Coordenação do Curso
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Núcleo de Atividades Complementares

 Ocorreram as seguintes atividades no Mestrado em maio de 2021:
Palestras
  • Ciclo de Formação de Pesquisadores - dias 13, 20 e 27/05 (em  
 conjunto com a Pesquisa)
  • Encontros de Estudos sobre Byung-Chul Han – dia 29/05

Bancas
  • 02 bancas de defesa
  • 02 bancas de qualificação

 No mês de junho de 2021, foram realizadas três palestras:

  • Ciclo de Formação de Pesquisadores
 10/06 - Submissão de artigos; tabela Qualis e produção acadêmica de  
 impacto
 17/06 - Grupos de pesquisa e extensão

  • Encontros de estudos sobre Byung-Chul Han
 23/06 – Psicopolítica
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 Realizações do Núcleo de Atividades Complementares no mês de março 
de 2021:
  • O Núcleo de Atividades Complementares contactou os alunos 
transferidos para o agendamento de uma reunião online com o Gestor do 
Núcleo, Professor Dr. Edson Vieira. A reunião foi realizada em dois horários, 
manhã e noite para que todos pudessem participar. A pauta da reunião foi es-
clarecer dúvidas dos alunos transferidos, explicar para eles a forma do lança-
mento das atividades complementares e também dar-lhes sugestões de ativi-
dades para realização da carga horária devida.
  • O Professor Dr. Edson, também realizou nas salas dos primeiros 
anos, de forma online, uma apresentação sobre o setor de Atividades Comple-
mentares. 
  • Foi realizado a confecção e divulgação do Boletim de Atividades 
Complementares com sugestões de atividades para os alunos realizar no mês 
de março.
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Núcleo de Extensão
 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em feverei-
ro/2021:
   • Curso de Extensão: início do Curso “Direitos e Garantias Fundamen-
tais”.
  • Atividades Acadêmicas: realizamos 04 atividades acadêmicas on- 
line. Segue a relação: Mesa Redonda “Educação e Direito. Educação jurídica 
com foco no ensino-aprendizagem: como se aprende?; Mesa Redonda “Viva a 
democracia! Que democracia? Como o poder autoritário germina em diversas 
partes do mundo, cresce e viceja a partir do terreno democrático”; CLXV Simpó-
sio “Liberdade de expressão e imunidade parlamentar” e a Palestra “Virtudes 
judiciais e sensatez: o juiz como um agente moral?”.

 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em mar-
ço/2021:
  • Atividades Acadêmicas: realizamos 10 atividades acadêmicas on- 
line. Segue a relação: CLXVI Simpósio “Garantias processuais nas audiências 
criminais: atuação do Ministério Público e da defesa em juízo”; Ciclo de debates 
“As mulheres na vanguarda” com a Palestra 01 “A força da voz feminina na cons-
trução do conhecimento jurídico nas universidades, Palestra 02 “A perspectiva 
feminina no ambiente político: o impacto e os desafios de sua inserção” e Pales-
tra 03 “A figura da mulher nos tribunais: desafios e conquistas femininas nas car-
reiras jurídicas” em parceria com o Diretório Acadêmico; Mesa Redonda “130 
anos da Corte na República Brasileira, uma análise crítica de sua atuação no 
período constitucional vigente a partir do estudo do caso Ellwanger e os riscos 
da ponderação”; CLXVII Simpósio “A efetivação do acesso à justiça: a importân-
cia da fundamentação das decisões judiciais à luz do artigo 489 do Código de 
Processo Civil”; CLXVIII Simpósio “Vacina do COVID-19 na relação de emprego: 
obrigação do empregador ou dever do empregado? A recusa do empregado 
em tomar a vacina pode configurar justa causa para demissão?”; CLXIX Simpó-
sio “Direitos Fundamentais Sociais em reforma e processo judicial eletrônico: o 
não retrocesso social”; Palestra “O Direito ao esquecimento e sua incompatibili-
dade com a Constituição da República: o STF e o conflito de direitos fundamen-
tais” em parceria com o Diretório Acadêmico e Mesa Redonda “Adaptabilidade 
e resiliência: diálogos sobre estudo e trabalho em situações de lockdown”.
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 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em 
abril/2021:
  • Curso de Extensão: início do Curso “Direito Material e Processual do 
Trabalho”. 
  • Atividades Acadêmicas: realizamos 10 atividades acadêmicas on- 
line. Segue a relação: Mesa Redonda “Organização e desenvolvimento pessoal 
para a sua melhor performance no Direito” em parceria com o Diretório Acadê-
mico; Palestra “Observatório de Direitos Humanos FDSM-Univás: narrativas de 
direitos humanos em tempos de pandemia”; Palestra “A nova lei de licitações: 
principais aspectos para enfrentar o tempo da travessia”; Palestra “Preparação 
para Author meets reader com Alice Bosma”; Mesa Redonda “Educação jurídica 
e discriminação racial”; Palestra “A Lei da Nacionalidade Portuguesa”; CLXX 
Simpósio “Lei Geral de Proteção de Dados: fundamentos, inovações e aplicação 
prática”; Seminário “Educação, Tecnologia e Inovações Metodológicas”; 2 dias 
de Oficina de Oratória em parceria com o Diretório Acadêmico.

 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em 
maio/2021:
   • Atividades Acadêmicas: Realizamos 06 atividades acadêmicas on- 
line. Segue a relação: CLXXI Simpósio “Neurociência e a prova no Processo 
Penal”; Palestra em Inglês “Author meets reader com Alice Bosma, autora de 
Emotive Justice: Laypersons and legal professionals evaluations of emotional 
victims within the world paradigma”; Minicurso “Crime Organizado no Brasil – 
das origens ao combate efetivo contemporâneo”; Minicurso “Justiça Restaurati-
va – superando a racionalidade jurídica contemporânea”; Palestra “Educação 
Financeira necessária para Poupar, Investir e Prosperar” e Palestra “Ideologia e 
Direito – o debate contemporâneo e sua repercussão prática”. 
  • Projeto de Extensão: Inscrições abertas para o Observatório de 
Direitos Humanos, projeto em parceria com a Univás.
  • Cursos de Extensão: aulas nos cursos “Direito Material e Processual 
do Trabalho” e “Direitos e Garantias Fundamentais”.

 Relação de Atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Extensão em 
junho/2021:
   • Atividades Acadêmicas: Realizamos 04 atividades acadêmicas on- 
line. Segue a relação: Palestra “As Fraudes no PIX”; Mesa Redonda “Criminalida-
de Previdenciária Massiva e Mecanismos de Prevenção”; CLXXII Simpósio “Os Im-
pactos da Pandemia na Saúde Mental dos Idosos” e CLXXIII Simpósio “Direito à 
cidade: o meio ambiente”. 
  • Cursos de Extensão: aulas nos cursos “Direito Material e Processual 
do Trabalho” e “Direitos e Garantias Fundamentais”.
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Núcleo de Trabalhos de Curso

 Em fevereiro de 2021, o Núcleo de Psicopedagogia recebeu 4 novos par-
ticipantes e realizou 13 atendimentos.
 Em março de 2021, duas solicitações por e-mail e uma por telefone, com 
8 atendimentos no total.
 Em abril de 2021, foram cinco atendimentos.
 Em maio de 2021, 53 atendimentos no total.

Núcleo de Psicopedagogia

Núcleo de Prática Jurídica

Boletim CPA
 No mês de maio de 2021, o Núcleo de Pesquisa realizou o evento: "Ciclo 
de Formação de Pesquisadores", nos dias 13, 20 e 27/05, em conjunto com o 
Mestrado.
 
 Em junho de 2021, foram realizadas duas palestras:
 Ciclo de Formação de Pesquisadores
  10/06 - Submissão de artigos; tabela Qualis e produção acadêmi-
ca de impacto;
  17/06 - Grupos de pesquisa e extensão;

Núcleo de Pesquisa

 Nos meses de março e abril de 2021, o Núcleo de Prática Jurídica realizou 
as seguintes atividades:
  • A partir do 16/03 disponibilizou-se, semanalmente, aos alunos do 7º 
e 9º períodos, o estágio online ofertado pela FDSM.
  • O setor divulgou, no portal do aluno, o calendário com os dias de 
atividades; e publicou a carga horária para cada atividade e as orientações e 
regras para a obtenção das horas. As atividades foram ofertadas até o dia 
27/05/2021.

 No mês de fevereiro de 2021, o Núcleo de Trabalhos de Curso realizou as 
seguintes atividades:
  • Início do semestre com atendimentos presenciais e on-line a orien-
tandos e professores orientadores;
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  • Reuniões da gestora e colaboradoras do NTC no sentido de ali-
nhar o desenvolvimento das atividades híbridas;
  • Solicitação à Equipe da Informática para criação de canal 
remoto /virtual para atendimentos de competência da Gestora do NTC;
  • Portaria ampliando o prazo final para postagem do Projeto de 
Pesquisa pelos alunos do 7º período neste semestre – pandemia;
  • Revisão 12 do Regulamento dos Trabalhos de Curso na Gradua-
ção na FDSM a vigorar em 2021, realizada com sugestões do NTC.

 No mês de março de 2021:
  • Publicação da Portaria Nº 002, de 16 de março de 2021, alterando 
o prazo de postagem para Habilitação/Qualificação dos Projetos de Pesqui-
sas dos orientandos do 7º Período, em virtude das excepcionalidades promo-
vidas pela pandemia do COVID-19;
  • Comunicado enviado aos professores orientadores e aos orien-
tandos do 7º período, dando ciência sobre a Portaria 002/21;
  • Elaboração e postagens nos Portais dos Alunos e dos Professores 
- TUTORIAL DO TRABALHO DE CURSO (TC) PARA ORIENTANDOS DO 5º PERÍO-
DO EM 2021 - que iniciarão o processo de desenvolvimento do TC no próximo 
6º período (prazos, postagens das etapas do TC, professores orientadores e 
gerador da ficha catalográfica on-line);
  • Treinamento on-line e ciência a todos os envolvidos sobre as 
alterações constantes da Revisão 12 do Regulamento de Trabalhos de Curso 
na Graduação;
  • Realização remota de Banca de Apresentação de Trabalho de 
Curso;
  • Volta de atendimento em home o�ce a partir o dia 17/03 - as co-
laboradoras do Núcleo de Trabalhos de Curso (NTC) continuam em constante 
contato com orientandos e orientadores (celular, e-mail e WhatsApp), pres-
tando todo suporte e informação, fazendo um papel de ponte entre todos nos 
contatos solicitados.
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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/

n 3449-8152
cpa@fdsm.edu.br

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

Para nós, CPA
Para você, Compromisso, Participação e Atitude.


