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Em virtude da Resolução nº 01/2021 de 31 de março de 2021 

(https://www.fdsm.edu.br/arquivos/regulamentos/resolucao-01-2021.pdf), que altera o caput do 

artigo 6º da Resolução 04/2021(https://www.fdsm.edu.br/arquivos/regulamentos/regulamento-

cpa.pdf), as discussões realizadas pelos meios digitais entre seus membros serão consideradas válidas. 

Dessa forma, segue a transcrição abaixo dos temas tratados de forma eletrônica. Para preservar os 

dados pessoais, não há identificação dos membros da CPA, bem como respostas as dadas por eles 

(evidências disponíveis na secretaria da CPA). 

 

E-mail 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: terça-feira, 29 de março de 2022 09:52 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: Relatório de Autoavaliação Institucional FDSM referente ao ano de 2021 

Prioridade: Alta 

 

Prezado (a) Sr. (a), (mandato 2021) 

 

Bom dia. 

 

Como último ato do resultado das discussões e levantamentos de dados pelos integrantes da CPA no 

mandato de 2021, submetemos à validação do(a) senhor(a) o relatório de autoavaliação institucional, 

que será postado no e-MEC no próximo dia 30 de março. Relatório este parcial, que contempla as 

informações desenvolvidas pela CPA e colhidas com os setores em 2021, de acordo com as atividades 

acadêmicas e de gestão. 

 

Seguindo a conceituação 5 do instrumento de avaliação institucional externa – recredenciamento, 

indicador 1.5[1], o relatório de autoavaliação visa impactar o processo de gestão da instituição e 

promover mudanças inovadoras, com base nos dados levantados. 

 

Se tiver alguma consideração sobre o relatório, por gentileza, enviá-la até, impreterivelmente, hoje, 

29/3/2022. 

 

Agradecemos a sua contribuição em todo o processo avaliativo durante o ano de 2021.  

 

Embora não nos reunimos presencialmente, conseguimos manter o nosso contato eletrônico, no qual 

foi extremamente importante para a consecução do objetivo final. 

 

                                                 
[1]https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.p
df , página 11. 

https://www.fdsm.edu.br/arquivos/regulamentos/resolucao-01-2021.pdf
https://www.fdsm.edu.br/arquivos/regulamentos/regulamento-cpa.pdf
https://www.fdsm.edu.br/arquivos/regulamentos/regulamento-cpa.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf
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Nosso muito obrigado. 

Cordialmente, 

Prof. Conti e Lucinéia. 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: segunda-feira, 4 de abril de 2022 08:13 

Para: 'CPA' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: CPA/FDSM: resultados das avaliações institucionais Núcleo de Psicopedagogia 2º semestre 

de 2021, ingressantes 2022 e egressos 2020 

Prioridade: Alta 

 
Olá senhor (a), bom dia. 

 

Como vai? 

 

Por gentileza, acessar a página eletrônica da CPA-FDSM, para conferir os resultados das avaliações institucionais nos 

links: 

 

1) https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/2021/avaliacao-institucional/ - pesquisa sobre o Núcleo de 

Psicopedagogia 2º semestre de 2021. Não houve comentários. 

 

2)  https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/2022/avaliacao-institucional/ - pesquisas com os: 

 Ingressantes da graduação de 2022: as questões abertas não publicáveis foram encaminhadas para os setores 

responsáveis, além da Direção e órgãos colegiados; 

 Egressos da graduação de 2020: Os comentários coletados nas pesquisas foram encaminhados para a Direção, 

setores envolvidos e órgãos superiores. 

 

Qualquer coisa estamos à disposição. 

 

Cordialmente, 

Prof. Conti.                    

Coordenador da CPA FDSM. 

 

Lucinéia 

Secretaria da CPA FDSM. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/2021/avaliacao-institucional/
https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/2022/avaliacao-institucional/
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De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: segunda-feira, 13 de junho de 2022 09:01 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: Reunião CPA FDSM, 20/6/2022, 9h40 

Prioridade: Alta 
 

Prezado(a) Sr.(a), bom dia. 

  

A Comissão Própria de Avaliação - CPA da Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM) convoca o(a) 
senhor(a) para reunião no dia 20 de junho, 2ª feira, às 9h40, na sala da Diretoria da IES. 

  

Por gentileza, confirmar presença até o dia 15 de junho. 

  

Contamos com a sua participação. 

  

Atenciosamente, 

CPA 

3449-8152. 

 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: segunda-feira, 20 de junho de 2022 14:36 

Para: 'CPA' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: Cópia da ata Reunião CPA FDSM, 20/06/2022, 9h40 

Prioridade: Alta 

 

Prezado (a). Sr (a),  

 

Membro da Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM 

 

Boa tarde. 

 

Segue abaixo, para conhecimento, texto da ata da reunião da CPA FDSM realizada hoje, 20/6, às 

9h40, na sala da Diretoria da FDSM. 
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Cordialmente, 

Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM 

cpa@fdsm.edu.br 

3449-8152                                               

 

 

 Em 20 de junho de 2022, às 9h40, na sala da Diretoria da FDSM, realizou-se a reunião da Comissão 

Própria de Avaliação, em atendimento a convocação feita, e contou com a presença dos seguintes 

componentes: 

Prof. Carlos Alberto Conti Pereira (representante do corpo docente e Coordenador da CPA); Prof. 

Ricardo Alves de Lima (representante do corpo docente); Dr. Dirceu Xavier da Costa (representante da 

comunidade); Ac. Lucas Emanuel Coldibelli (representante do corpo discente); e Sra. Lucinéia Martins 

Barros (representante do corpo técnico-administrativo). 

 

Ausências justificadas dos seguintes membros: Dr. Hamilton Fernandes de Magalhães (representante 

da comunidade) e Ac. Beatriz Porto Lopes (representante do corpo discente). Ainda em votação a 

segunda eleição do representante do corpo técnico-administrativo pelos seus pares. 

 

De acordo com a pauta foram discutidas as seguintes questões sobre o planejamento de autoavaliação 

institucional do ano de 2022: 

 

1º Informação sobre a construção das questões: 

Explicou-se como a construção das questões do planejamento se dá, em que utiliza-se, como 

referência, as perguntas apresentadas no questionário do estudante 2021 ENADE/MEC 

(https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-

educacionais/enade/questionario-do-estudante) e as questões estipuladas em indicadores da qualidade 

ou procedimentos inseridos em instruções de trabalho, além de outras aplicadas em anos anteriores.  

 

2º Aprovação do cronograma de datas da divulgação: 

Foram apresentadas as datas de divulgação do planejamento de autoavaliação institucional: 

 

Período de apreciação das perguntas definidas no projeto de autoavaliação até 21/7 

Envio do planejamento e autoavaliação institucional para o NDE e Colegiado 

do Curso, com as considerações feitas pela comunidade acadêmica, se houver. 
até 31/7 

 

3º Oferta de créditos de atividades complementares 

Informou-se que, nas avaliações pautadas nos eixos definidos, ou seja, corpo docente 1º e 2º 

semestres, avaliação eixos 3, 4 e 5, serão ofertados créditos complementares aos alunos da graduação: 

mailto:cpa@fdsm.edu.br
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade/questionario-do-estudante
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade/questionario-do-estudante
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Data Avaliação 

1º/8 a 31/8 1- Avaliação institucional corpo docente 1º semestre de 2022 

1º/9 a 30/9 2- Avaliação Institucional Eixo 3 - Políticas Acadêmicas   

1º/10 a 31/10 3- Avaliação Institucional Eixos 4 Políticas de Gestão e 5 Infraestrutura Física  

1º/11 a 30/11 4- Avaliação institucional corpo docente 2º semestre de 2022 e autoavaliação discente 

Desse modo, os acadêmicos poderão receber como bônus créditos em horas de atividades 

complementares (2 horas para cada mês). E quem responder as 4 pesquisas no ano (de agosto a 

novembro), mais um bônus de 2 horas, conforme a tabela de atividades complementares (grupo III – 

atividades diversas – subgrupo 4 - https: https://portal.fdsm.edu.br/arquivos/atividades-

complementares/tabela-de-atividades-complementares.pdf).  
 

4º ENADE 2022 – alunos concluintes 

Os membros foram comunicados de que, em 2022, ocorrerá a prova dos concluintes da FDSM 

no ENADE 2022. Como contribuição da CPA no treino, sugeriu-se utilizar somente o questionário 

oficial do estudante de 2021 dessa prova, na parte que trata organização didática-

pedagógica/infraestrutura e instalações físicas/oportunidades de ampliação da formação acadêmica e 

profissional. https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-

educacionais/enade/questionario-do-estudante).  

O questionário faz parte da nota do Conceito Preliminar do Curso e seu preenchimento é 

obrigatório. 

Os questionários de autoavaliação para os alunos dos décimos períodos terminarão em outubro 

de 2022. O mês de aplicação pode ser alterado, já que o edital do ENADE 2022 ainda não foi publicado.  

A prova do ENADE ocorrerá no dia 27 de novembro. 
Data Avaliação 10º ano 

1º/8 a 31/8 5- Avaliação institucional corpo docente 1º semestre de 2022 

1º/9 a 30/9 6- Questionário do estudante ENADE  e  Eixo 4 Políticas de Gestão 

1º/10 a 31/10 7- Avaliação institucional corpo docente 2º semestre de 2022 e autoavaliação 

discente 

1º/11 a 30/11           Sem avaliações institucionais 

 
Os membros da CPA assentiram com a sistemática de aplicação do planejamento institucional 

para o ano de 2022 e com a utilização do questionário oficial do estudante de 2021 da prova do ENADE, 

na parte que trata organização didática-pedagógica/infraestrutura e instalações físicas/oportunidades de 

ampliação da formação acadêmica e profissional, para os alunos dos décimos períodos. Para esse 

público, o monitoramento dos indicadores do sistema de gestão da qualidade relacionados com o tema 

estará suspenso em 2022. Para que não haja prejuízo dos créditos de atividades complementares aos 

alunos dos décimos períodos, quem responder todas as pesquisas de agosto a outubro, será incluído na 

lista dos demais períodos para concessão de mais um bônus de 2 horas, conforme a tabela de atividades 

complementares, enviada em dezembro para o setor. 

Na próxima reunião será avaliada a oferta do questionário aos alunos dos outros períodos, já 

que, em pesquisas nos anos anteriores, alguns comentários apontaram a necessidade de “enxugar” a 

quantidade de perguntas no processo de avaliação. Explicou-se que as questões costumeiramente 

aplicadas são extensas e detalhadas, ao contrário do questionário do estudante do ENADE, que é 

simplificado. Assim, com base no resultado dos décimos períodos, será discutido se o formulário leva 

https://portal.fdsm.edu.br/arquivos/atividades-complementares/tabela-de-atividades-complementares.pdf
https://portal.fdsm.edu.br/arquivos/atividades-complementares/tabela-de-atividades-complementares.pdf
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade/questionario-do-estudante
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade/questionario-do-estudante
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em conta o atendimento aos eixos estipulados para o ano e o monitoramento dos indicadores da 

qualidade. 

Sem mais, o Presidente da CPA agradeceu a presença de todos dando por encerrada a reunião 

da qual foi lavrada esta ata. Lista de presença anexada. 

 

 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: sexta-feira, 22 de julho de 2022 08:07 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: Planejamento de auto avaliação institucional FDSM 2022 

Prioridade: Alta 

 

Prezado (a), 

 

Membro da Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM. 

 

Bom dia. 

 

Conforme informado, a primeira versão do planejamento de autoavaliação institucional da FDSM foi 

submetida para apreciação da comunidade acadêmica. 

O prazo encerrou-se ontem, dia 21/7/2022. 

Alguns docentes agradeceram o envio e um deles se manifestou sem sugestão. 

Não tivemos nenhum registro por parte dos discentes e técnico-administrativos. 

 

O Coordenador do Curso, Prof. Elias Kallás Filho, apontou um item do planejamento de autoavaliação 

2022, no que diz respeito ao questionário exclusivo aos alunos concluintes.  

Como as questões do ENADE já estão inseridas nos formulários de autoavaliações ao longo dos anos, 

o Coordenador entende que não é necessário um diferenciado dos demais acadêmicos. 

Dessa forma, opta pela manutenção das questões costumeiramente aplicadas, em conformidade com o 

cronograma dos outros períodos. 

 

Assim, se não houver nenhuma consideração a respeito, o planejamento será adequado à orientação do 

Coordenador do Curso e seguirá, por ofício, para o Núcleo Docente Estruturante e Colegiado do 

Curso da IES. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Conti/ Lucinéia 
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De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 08:26 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: Boletim CPA 1º semestre de 2022 (membro da CPA) 

Prioridade: Alta 

 

Prezado (a), 

  

Membro da Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM. 
  

Bom dia. 

 

Após o prazo de manifestação da comunidade acadêmica, a CPA encaminhou a versão 01 do 

“planejamento de autoavaliação institucional do ano de 2022” para os órgãos superiores da FDSM. 

Dessa forma, as perguntas da autoavaliação institucional do ano de 2022 serão aplicadas, a princípio, 

de acordo com o documento disponível no link: 

https://www.fdsm.edu.br/conteudo/publicacoes/455dfdd4a3103bdc2051426b783010fd.pdf.  

Caso haja algum ajuste, poderão ser publicadas novas revisões. Basta acompanhar pela página da CPA, 

no site institucional. 

Aproveite e leia o “Boletim CPA – janeiro a junho de 2022” no link https://www.fdsm.edu.br/cpa-

boletins. Nele encontrará a retrospectiva das principais realizações dos setores da FDSM, ao longo do 

primeiro semestre de 2022. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Conti/ Lucinéia 

 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: segunda-feira, 10 de outubro de 2022 15:09 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: Resultado Avaliação Institucional FDSM - políticas acadêmicas – eixo 3 

Prioridade: Alta 

 

Prezado (a). Sr (a),  

 

Membro da Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM 

 

Boa tarde. 

 
Informamos que está disponível, no link da Comissão Própria de Avaliação – CPA da FDSM, o resultado da 
avaliação institucional - políticas acadêmicas – eixo 3 – realizada entre os dias 1º e 30 de setembro de 2022, 
com os discentes da graduação. 
 

Acesse https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/  – 2022 – Avaliação Institucional. 

https://www.fdsm.edu.br/conteudo/publicacoes/455dfdd4a3103bdc2051426b783010fd.pdf
https://www.fdsm.edu.br/cpa-boletins
https://www.fdsm.edu.br/cpa-boletins
https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/
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Os comentários que demandam análise serão enviados para tratativa da Ouvidoria da FDSM. 

 

Aqueles com manifestações positivas serão divulgados para a comunidade acadêmica (lembrando que 

não há vinculação de quem escreveu o comentário e, portanto, não há identificação), como forma de 

agradecimento e valorização. 

 

Agradecemos a contribuição e estamos à disposição. 

 

Cordialmente. 

 

Prof. Conti/Lucinéia 

 

 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: terça-feira, 18 de outubro de 2022 11:18 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: Comentários coletados na avaliação do eixo 3 - políticas acadêmicas - CPA 

Prioridade: Alta 

 

Prezado (a). Sr (a),  

 

Membro da Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM. 

 

Bom dia. 

 
De acordo com os comentários coletados na pesquisa realizada entre os dias 1º e 30 de setembro de 2022 (eixo 3 - 

políticas acadêmicas), seguem dois relacionados à CPA: 

 

4º 

período 

A 

 Mais pesquisa sobre a opinião dos alunos  

6º 

período 

D 

 

 Realização de enquetes no portal no que tange a esses temas. 

 

Em 2022, o planejamento institucional, com base nos eixos definidos [3 (políticas acadêmicas), 4 

(políticas de gestão) e 5 (infraestrutura)], foi enviado por e-mail para os Coordenadores, gestores de 

setores, docentes, por meio da ASCOM para os alunos, além de publicação no site institucional – link 

CPA e na página introdutória do portal do aluno aviso em “notícias” para que a comunidade acadêmica 

pudesse participar do processo de  autoavaliação, após análise do documento citado, enviando 

sugestões, até o dia 21/7/22 (notícia publicada em 1º/7/2022, às 10:37). 

 

https://www.fdsm.edu.br/conteudo/publicacoes/455dfdd4a3103bdc2051426b783010fd.pdf
https://www.fdsm.edu.br/noticia?cod=7480
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Dessa forma, as pesquisas realizadas pela CPA englobam todos os aspectos necessários para consecução 

do objetivo proposto nos cinco eixos do Instrumento de Avaliação Institucional Externa, além de 

oportunizar a participação da comunidade acadêmica na construção das questões.  

 

Assim, o (a) senhor(a) entende que é necessário ampliar a pesquisa sobre a opinião dos alunos e 

realizar mais enquetes no portal sobre os temas pesquisados?  

 

Vote em: https://forms.gle/zHPtdjSfVbjxvxD1A  

 

Nosso agradecimento. 

 

Prof. Conti/Lucinéia 

 

 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: sexta-feira, 21 de outubro de 2022 08:59 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: RES: Comentários coletados na avaliação do eixo 3 - políticas acadêmicas - CPA 

 

Olá senhor(a), bom dia. 

 

Agradecemos a sua participação na votação sobre os comentários dos alunos nas avaliações 

institucionais de setembro de 2022. 

 

Como resultado, tivemos 100% dos votos na opção de resposta “não” para a questão “O (A) senhor(a) 

entende que é necessário ampliar a pesquisa sobre a opinião dos alunos e realizar mais enquetes no 

portal sobre os temas pesquisados nas avaliações?”. 

https://forms.gle/zHPtdjSfVbjxvxD1A
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Cordialmente,  

 

Prof. Conti/Lucinéia  

 

 

 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: quarta-feira, 9 de novembro de 2022 10:20 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: Resultado Avaliação Institucional FDSM - eixo 4 políticas acadêmicas e eixo 5 

infraestrutura física da FDSM 

Prioridade: Alta 

 

Prezado (a). Sr (a),  

 

Membro da Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM 

 

Bom dia. 
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Informamos que está disponível, no link da Comissão Própria de Avaliação – CPA da FDSM, o resultado das 
avaliações institucionais realizadas em outubro de 2022. 
 

Acesse https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/  – 2022 – Avaliação Institucional. 

 

Os comentários que demandam análise serão enviados para tratativa da Ouvidoria da FDSM. 

 

Aqueles com manifestações positivas serão divulgados para a comunidade acadêmica (lembrando que 

não há vinculação de quem escreveu o comentário e, portanto, não há identificação), como forma de 

agradecimento e valorização. 

 

Agradecemos a contribuição e estamos à disposição. 

 

Cordialmente. 

 

Prof. Conti/Lucinéia 

 

 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2022 11:24 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: Resultados das avaliações institucionais realizadas em novembro de 2022 

 

Prezado(a). Sr (a),  

 

Membro da Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM 

 

Bom dia. 

 
Confira no link da Comissão Própria de Avaliação – CPA da FDSM os resultados das avaliações institucionais 
realizadas no mês de novembro de 2022: 
- Corpo docente 2º semestre; 
- Autoavaliação discente e docente; e 
- Usuários da Ouvidoria. 

 

Acesse https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/ - 2022 - acervo de pesquisas – avaliação 

institucional. 

 

Em 2022, conforme informação da Coordenadoria Científica e de Pós-graduação, 4(quatro) alunos 

evadiram-se do Curso de Mestrado. Não houve resposta na enquete, que permaneceu disponível no 

portal do aluno, entre os dias 1º e 30 de novembro, embora sua participação foi solicitada pela CPA 

diversas vezes.  

 

https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/
https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/
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As demais pesquisas previstas para o mês de novembro não foram aplicadas, em virtude das seguintes 

razões: 
 Em 2022, o questionário específico de avaliação das disciplinas em regime de dependências e 
adaptações não foi aplicado, em virtude da ausência das turmas especiais. Dessa forma, em 2022, os alunos 
de dependências e adaptações foram incluídos na pesquisa do corpo discente regular, já que assistem às 
aulas nas turmas no contraturno. 
 Não há andamento curso de especialização para aplicação de pesquisa sobre evasão; 

 Não foi feito pedido de pesquisa, por parte do setor responsável, para avaliação de grupos de 

pesquisas/de estudos, por que não ocorreu encerramento das suas atividades. Na instrução de trabalho 

do setor, o pedido é feito na conclusão de cada grupo: 

4.2. Grupo de Estudos e Grupo de Pesquisa  

h) Monitoramento: ao encerrar o grupo de estudos/grupos de pesquisa solicitar à CPA enquete 

para ser aplicada aos alunos. (IT 004 PQ 04 Núcleo de Pesquisa, página 11) 

 

Cordialmente, 

Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM 

 

 

 

De: cpa@fdsm.edu.br [mailto:cpa@fdsm.edu.br]  

Enviada em: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 11:53 

Para: 'cpa@fdsm.edu.br' <cpa@fdsm.edu.br> 

Assunto: FDSM/CPA: Resultados das últimas avaliações institucionais realizadas no ano de 2022 

Prioridade: Alta 

 

Prezado (a). Sr (a),  

 

Membro da Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM 

 

Boa tarde. 

 
Confira no link da Comissão Própria de Avaliação – CPA da FDSM os resultados das últimas avaliações 
institucionais realizadas: 
- Alunos do Mestrado 2º semestre; 
- Pesquisa Estagiários do Escritório Modelo 2º semestre; 
- Pesquisa com os clientes do Escritório Modelo novembro 2022; 
- Monitores da graduação 2º semestre. 
- Pesquisa alunos concluintes; e 
- Avaliação Coordenador do Curso pelo docente. 

 

Acesse https://www.fdsm.edu.br/cpa-acervo-pesquisas/.  
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Considerando a resolução nº 01/2021 e priorizando os cuidados atuais, encerramos as atividades do 

ano agradecendo a sua preciosa contribuição.  

 

Fique à vontade para registrar sua opinião, sugestão e consideração sobre os resultados de 2022 e 

apontamentos para o ano de 2023.  

 

Desejamos um feliz natal e um ano novo de paz e muita saúde.  

 

Abraços, 

 

Cordialmente, 

Prof. Conti 

Coordenador da CPA 

 

Lucinéia 

Secretaria da CPA 

 

 

WhatsApp 

 

 

  
 

 

https://www.fdsm.edu.br/arquivos/regulamentos/resolucao-01-2021.pdf
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/15801/covid-19_-_boletim20221220.pdf
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