
Boletim CPA
Janeiro a abril de 2019

1- Atividades dos setores da FDSM:

A CPA FDSM traz uma retrospectiva das principais realizações dos setores 
da Instituição nos primeiros meses do ano, em benefício dos acadêmicos. 
Confira:

Atividades Complementares

 • Implantação de nova forma de comunicação com os alunos para  
 lembrá-los sobre a necessidade de manter a carga horária em dia –  
 mensagens via WhatsApp.

 • Alteração na Tabela de Atividades Complementares, Grupo IV,   
 devido ao cancelamento temporário do recebimento de autos findos  
 (anteriormente o relatório de audiências valia meia hora cada e era  
 limitado a cinco por período; passou a valer uma hora cada e limita- 
 dos a dez por período).

 • Visitas periódicas do gestor em sala de aula. Contato pessoal com  
 os alunos em situação de atenção, para elaboração de estratégias  
 de regularização da carga horária.

Coordenação do Curso:

Processo Seletivo de Monitoria, com início das atividades em março de 2019.

Administração/Financeiro

Processo Seletivo de Bolsas Parciais da Graduação do Programa Bolsa 
Social.
Processo Seletivo da Bolsa-Estágio da Prefeitura de Pouso Alegre.
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Núcleo de Extensão:
 
 • 03 Projetos de Extensão: Câmara Universitária, Talentos FDSM e Pro- 
 jeto Expedição e Intercâmbio Brasil-Portugal.

 • 03 Ciclos de Estudos Avançados: “Nivelamento: comunicação e   
 cidadania em estudos de linguagem”, “Sociedade e Criminalidade:  
 crítica contemporânea ao modelo punitivo brasileiro” e “Ações Penais  
 Cosntitucionais”.

 • 23 atividades acadêmicas.

 • 02 Cursos de Extensão: “Questões Controversas do Direito Tributário  
 à Luz da Doutrina e da Jurisprudência” e “Direito Digital e Proteção de  
 Dados”.

Núcleo de Pesquisa:

Foram iniciadas as atividades dos seguintes grupos de pesquisa e de estu-
dos:

 • “Margens do Direito”, coordenado pelo Prof. Dr. Rafael Lazzarotto  
 Simioni;

 • “Razão Crítica e Justiça Penal”, coordenado pelo Prof. Dr. Edson  
 Vieira da Silva Filho;

 • “Laboratórios de Políticas Públicas e Direitos Fundamentais”, coor- 
 denado pela Prof.ª Dra. Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis;

 • “Direito e Democracia: Jurisdição Constitucional Agressiva” coorde- 
 nado pelo Prof. Dr. Rafael Alem Mello Ferreira;
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 • “Direito Internacional Crítico”, coordenado pelo Prof. Dr. Cícero Krupp   
 da Luz;

 • Grupo de Estudos “Direito do Trabalho na Atualidade”, coordenado   
 pelo Prof. Dr. Paulo Eduardo Vieira de Oliveira.

Também aconteceu o Processo Seletivo para Bolsas de Iniciação Científica 
da FDSM.

Núcleo de Prática Jurídica

  • Treinamento dos estagiários selecionados para o Escritório Modelo  
 Conciliação e Mediação. O estágio começou no dia 18/03/2019 com   
 22 alunos atuando na área cível e 6 na área de Conciliação e Mediação.

 • Início das atividades de estágio supervisionado, nas áreas cível,   
 penal e trabalhista e com 70 vagas por horário.

Tecnologia da Informação

Foi implantada a nova coleta de presença com celular e nova carteirinha 
contendo "QRCODE”. Este sistema também possibilita que o aluno seja infor-
mado pelo Bedel caso algum setor da FDSM precise conversar com o mesmo.
 
Especialização:

 • Início de mais um módulo do curso de Pós-Graduação em Direito   
 Constitucional.

 • Aulas com o Prof. Dr. Jorge Luiz Souto Maior, Desembargador do Traba- 
 lho do TRT da 15ª Região, na Pós-Graduação em Direito Material e Pro- 
 cessual do Trabalho. 



Mestrado

 • Aula Magna “Para uma democracia multinormativa”, com o Dr.   
 José Rodrigo Rodriguez, da Universidade do Vale do Rio dos   
 Sinos (Unisinos - RS)
 Foram realizadas 09 bancas de defesa de dissertação.

 • Palestra Internacional “Aspectos éticos-legais dos transplantes de  
 órgãos”, com o Prof. Dr. Elian Pregno - Faculdade de Direito da Uni- 
 versidade de Buenos Aires 
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2- Atividades da Comissão Própria de Avaliação – CPA FDSM:

A CPA FDSM, entre os meses de fevereiro e abril de 2019, aplicou as seguintes 
pesquisas, além daquelas promovidas em eventos do Núcleo de Extensão: 

 • Questionário direcionado aos usuários dos serviços do Núcleo de   
 Psicopedagogia da FDSM - 2º semestre de 2018

 • "Vestibulando: por que não veio?" 2º Processo Seletivo 2019

 • Enquete com alunos do 10º período 2018. (O setor comercial aplicou   
 nos últimos dias de aula em 2018 e foi compilado em fevereiro de 2019).  
 246 alunos da graduação + 5 em regime de dependência.

 • Questionário de avaliação do Coordenador do Curso pelo docente -  
 atuação em 2018.

 • Questionário aplicado aos egressos de 2017.
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Ao mesmo tempo, algumas reinvindicações dos alunos em 2018 foram atendi-
das pela Direção. Trata-se da campanha “Você pediu! A CPA apontou! A 
Direção atendeu!” (https://www.fdsm.edu.br/afdsm/arquivos/cpa/boletim-
cpafinal.pdf). 

Ao ver o adesivo da campanha espalhado em diversos pontos da faculdade, 
você reconhecerá que foi objeto de pedido apresentado nas pesquisas que 
a CPA realiza ao longo do ano.

Tudo isso para indicar como é importante a sua participação nas avaliações, 
e como a Direção se importa em ouví-lo e, se possível, atendê-lo!

Fiquem atentos às datas das avaliações da CPA no 2º semestre de 2019!
Muito obrigado!

Cordialmente,
Comissão Própria de Avaliação – CPA da FDSM.
35 3449-8152
cpa@fdsm.edu.br
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• Pesquisa com alunos do 1º período 2019.

• Avaliação pedagógica e de desempenho do Docente pelo Coordenador 
do Curso (ano de 2018).

• Eleição do Membro Administrativo da CPA 2019/2020/2021.

• Avaliação da Iniciação Científica FDSM 2018/2019.

• Pesquisa com os conveniados do Núcleo de Prática Jurídica.

• Pesquisa com os clientes do Escritório Modelo Abril/2019.
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