
1- O que é a CPA?

2- Objetivos

3- Metodologia do trabalho da CPA

De acordo com o disposto no artigo 11, da Lei número 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.

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 2022! 

Você participa e pode ganhar bônus em horas complementares.

Avaliações 2022

Núcleo de Extensão
Atividades desenvolvidas:

Projetos de Extensão:
• 04 Lives no Instagram com os temas “Violência contra a Mulher - Caso Pamella Holanda e DJ Ivis”, “Direito 
Digital e Proteção de Dados”, “Talibã no Poder: o que muda para as mulheres” e “Saúde Mental e 
Prevenção ao Suicídio”.  
•  05 encontros do Observatório de Direitos Humanos em parceria com a Univás. 

Cursos de Extensão: 
• 06 Cursos:  “Direito Material e Processual do Trabalho”, “Direitos e Garantias Fundamentais”, “Guia 
Prático de Aprovação em Concursos”, “Teoria e Prática de Audiência Trabalhista”, “Fotografia, Direito e 
Sociedade” e “Direito Digital Aplicado.

Atividades Acadêmicas: 
• 35 eventos realizados.

Ciclo de Estudos Avançados: 
• 02 Ciclos, sobre os temas “Nova Lei de Licitações” e “Direito e Emoção”.

II Congresso Jurídico On-line em parceria com Diretório Acadêmico:
•  Realizado nos dias 28 e 29/10, com o tema “Direito entre Fronteiras”.

Ações Sociais: 
• Campanha Natal Solidário em parceria com os Correios e apoio como ponto de coleta da Campanha 
Natal Legal, de iniciativa da Atlética FDSM. Ação Social em parceria com o Diretório Acadêmico para 
doação de leite às entidades filantrópicas de Pouso Alegre.

Boletim
JULHO A DEZEMBRO DE 2021 



Núcleo de Psicopedagogia
No segundo semestre de 2021 o Núcleo de Psicopedagogia realizou 101 atendimentos.

Coordenação do curso
No mês de agosto ocorreu o Processo Seletivo de Monitoria.

Núcleo de Prática Jurídica / Escritório Modelo
Atividades desenvolvidas:

• Retorno do atendimento do Escritório Modelo, para novos clientes, na modalidade virtual.

• Retorno do estágio supervisionado online para os alunos do 8º e 10º período.

• Treinamento com os alunos selecionados em 2020 para estagiar no Escritório Modelo. 

• Disponibilização de atividades extras, nas áreas de Direito Penal e Trabalhista, aos sábados, nos dias 16 e 
30 de outubro. Com isso, ofertou-se um total de 80h de estágio, mais um bônus de 10h, para os alunos que 
concluíram essas atividades;

• Nova seleção no Escritório Modelo, por meio de edital, para contratação de 7 estagiários. 

• Retomada do atendimento na área de Direito Previdenciário, na modalidade virtual.

• Comprovação da realização de estágio externo, em entidade conveniada com a FDSM, dos alunos do 8º e 
10º períodos. 
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Núcleo de Atividades Complementares
Atividades desenvolvidas:

•  Monitoramento da carga horária dos acadêmicos;

• Maratona de Atividades Complementares – várias atividades disponibilizadas para os alunos, com 
intuito de alcançar, principalmente, aqueles acadêmicos defasados em relação as horas de atividades 
complementares;

• Envio de mensagens e vídeos explicativos sobre quais atividades podem ser realizadas para completar a 
carga horária, com indicação de sites e formas de fazer. Vídeos com o Gestor, Prof. Dr. Edson Vieira e 
mensagens de WhatsApp por meio dos representantes de sala.  

Núcleo de Trabalho de Curso
Atividades desenvolvidas:

• Tutorial do Trabalho de Curso (TC) para Orientandos do 6º período/2021;

• Vídeo com a Gestora do Núcleo de Trabalhos de Curso (NTC), Profª Ma. Fafina Vilela, com a apresentação 
Processo de Desenvolvimento do TC aos Orientandos e Professores Orientadores do 6º período em curso, 
seguido do respectivo Treinamento remoto desenvolvido pela Equipe da TI;

• Realização de 145 Bancas Examinadoras de Trabalho de Curso;

• Registro de 366 orientações;

• Agendamentos e treinamento de orientandos. 
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Núcleo de Pesquisa
Atividades desenvolvidas:

• Seleção de bolsistas para Iniciação Científica - Bolsa FAPEMIG; 

• X Seminário de Iniciação Científica da FDSM.
Sob a coordenação do Prof. Dr. Cícero Krupp da Luz, gestor do Núcleo, o evento aconteceu em formato 
híbrido, com apresentações presenciais e online dos alunos, todas transmitidas ao vivo via Webinar. Foram 
apresentados 16 trabalhos, sendo 14 de estudantes da FDSM com bolsa de iniciação científica da 
instituição, e 02 produções de estudantes da PUC - Poços de Caldas.  

Especialização / Mestrado
Atividades desenvolvidas:

• Lives e eventos on-line para divulgação do Curso de Pós-Graduação em Direito Digital e Proteção de 
Dados;

• Aulas em formato on-line no Mestrado;

• 06 bancas de defesa de dissertação no Programa de Mestrado;

• Aula Magna do Mestrado;

• Cerimônia de premiação do VI Concurso de Arte Fotográfica sobre Direitos Humanos, promovido pelo 
Mestrado;

• Processo Seletivo do Mestrado. 



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

 3449-8152n


