COMIS S ÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
INFORMATIVO 0 0 1 / 2 0 1 1
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FAINC em atenção ao Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior- SINAES, instituído pela Lei nº 10861, de 14 de abril de 2004,

torna

público que a composição dos novos membros para a Gestão CPA FAINC 2011/2012 será
constitúida por 8 (oito) representantes, conforme especificação abaixo:
•

1 professor representante por curso em vigencia e eleito pelo coodenador e corpo docente
de cada curso.

•

1 aluno representante de classe do Curso Comunicação Social

pela Coordenação

do Curso.
•

1 aluno representante de classe do Curso de Nutrição eleito pela Coordenação do Curso.

•

1 representante da sociedade civil escolhido pela Diretoria e Coordenação da CPA.

•

1 representante do corpo técnico-administrativo eleito entre o seus pares.

A composição do corpo discente será representada pelos Cursos de Comunicaçào Social e
Nutrição devido a representatividade dos Cursos de Biblioteconomia e Educação Artística
exercidadas na Gestão 2009/2010.
Informamos que o prazo para apresentação dos nomes se encerra em 1 4 de s e t e m bro próximo.
Após o referido ato e empossados os eleitos a CPA dará prosseguimento ao planejamento de
2011 conforme cronograma abaixo.
PLANEJAMENTO
1. Eleição da CPA Segundo semestre 2011/2012
- Posse dos novos membros
2. Sensibilização
- Sensibilização: reunião com coordenadores e
representantes de classes dos Cursos da FAINC
- Aprimorar informações no Site FAINC
3. Projetos Específicos
- Leitura da Avaliação de 2010
- Definição de projetos específicos segundo 10 dimensões
- Desenvolvimento dos projetos
- Apresentação de relatórios para CPA
4. Resultados finais
- Apresentação à Comunidade
- Postagem do relatório final no MEC

2011

Ago. Set.

Out.

Santo André, 31 de Agosto de 2011.
João Bosco Rodrigues de Oliveira
Coordenador
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