


A CPA ESAMC tem como objetivo implementar o 

processo de auto avaliação da ESAMC de acordo 

com as diretrizes estabelecidas pelo Sistema 

Nacional da Educação Superior (SINAES), instituído 

pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, em 

consonância com as diretrizes internas, princípios e 

critérios definidos pela ESAMC. 

CPA 



CONSTITUIÇÃO 

São considerados sujeitos da avaliação todos os 

membros da Comunidade Acadêmica da 

ESAMC, bem como os membros da sociedade 

civil designados para tal fim. 



CONSTITUIÇÃO 

02 Representantes do corpo docente; 

02 Representantes do corpo discente; 

02 Representantes dos técnicos administrativos; 

02 Representantes da sociedade civil. 



TEMPO DE MANDATO 

Os membros da CPA ESAMC terão um 

mandato de 02 (dois) anos, sendo 

permitida sua recondução, por mandatos 

sucessivos. 



A constituição dessa Comissão sofreu alterações 

em dezembro de 2014 em razão da saída de um 

discente que concluiu seu curso naquele 

semestre e de um membro técnico-

administrativo que se desligou da Instituição.  

CONSTITUIÇÃO 



REPRESENTANTES 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade ESAMC Uberlândia  tem nova 

composição de seus membros a partir de 2015 

para o biênio  2015/2016, designada em 

dezembro de 2014, conforme previsto  em 

regulamento próprio.  



MEMBROS CPA 

Carla de Freitas Pedrosa 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Leonora Silva Fuga 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 



Monique Passos Santos 
ALUNA 

Natália de Castro Ferreira 
ALUNA 

MEMBROS CPA 



Rosário Rogério Pennisi Filho 
PROFESSOR 

Francisco José Fontes Werpel 
PROFESSOR 

MEMBROS CPA 



Carlos José de Oliveira 
SOCIEDADE CIVIL 

Elaine Maria Pereira Pringolato 
SOCIEDADE CIVIL 

MEMBROS CPA 



Antonio Carlos de Oliveira 
PROFESSOR 

MEMBROS CPA 

COORDENAÇÃO 



TOTAL DE DOCENTES 

2014: 128 
 



TOTAL DE DISCENTES 

2014-1º semestre 

3099 alunos 
2262 alunos 

72,99% 

2014-2º semestre 

2939 alunos 
2033 alunos 

69,17% 

realizaram a pesquisa realizaram a pesquisa 



TOTAL DE 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

2014: 58 
 



AÇÕES 
DESENVOLVIDAS 

As demandas dos discentes, docente e pessoal técnico-

administrativo expressadas no relatório final de 2013 

foram consideradas e contempladas em quase sua 

totalidade no planejamento de investimentos da IES para 

2014/2015, conforme observado por essa Comissão.  



Em 2014 foram continuadas as reforma e ampliação da 

parte física iniciadas em 2012 transcorridas em 2013: 

salas de aulas; 

pátio e cobertura no acesso à portaria; 

área de convivência dos discentes; 

parte administrativa; 

biblioteca.  

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

INFRAESTRUTURA 



AÇÕES DESENVOLVIDAS 

INFRAESTRUTURA 

secretaria; 

central de atendimento; 

departamento de marketing; 

sala de professores;  

sala de atendimento professor-aluno; 

sala de coordenadores de curso; 

sala da coordenação acadêmica; 

sanitários. 

  



AÇÕES DESENVOLVIDAS 
BIBLIOTECA E INFORMÁTICA 

estrutura e aquisição de acervo bibliográfico; 

modernização da estrutura de informática com a 
aquisição de equipamentos e programas.  

 



AÇÕES DESENVOLVIDAS 

SERVIÇO DE APOIO 

melhoria na estrutura e atendimento da 
lanchonete; 

melhoria na estrutura e atendimento da copiadora.  



AÇÕES 
DESENVOLVIDAS 

Os investimentos são voltados para a melhoria no 

atendimento às necessidades dos discentes e 

docentes e na melhoria das condições de trabalho 

dos funcionários técnico-administrativos.  

 



O presente relatório reitera à Diretoria da IES 
que analise as pontuações dos corpo técnico-
administrativo em relação às sugestões de 
alguns benefícios, pois que poderão implicar em 
ações cujos resultados qualitativos da prestação 
de serviços sejam cada vez mais satisfatórios 
para todos os envolvidos. Porém, de forma geral 
o clima organizacional observado por essa 
Comissão na Faculdade ESAMC Uberlândia é 
muito bom.  

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

GOVERNANÇA 



CONCLUSÃO 

Ao finalizar os trabalhos de captação de 
informações de todos os seguimentos 
envolvidos com a tarefa acadêmica a CPA pode 
constatar que o processo de auto avaliação na 
ESAMC Uberlândia tem gerado juízos críticos e 
permitido uma abertura muito grande junto à 
diretoria acadêmica em propor ações de 
melhorias nos processos de gestão acadêmica 
que têm sido consideradas e implantadas na 
instituição.  



CONCLUSÃO 

Os resultados do trabalho da CPA são 
considerados de relevância na gestão 
institucional da Faculdade ESAMC Uberlândia, 
pois as críticas e sugestões são acatadas, 
consideradas e ações são implementadas para 
atendimento às demandas encaminhadas 
através dos relatórios das comissões desde a 
implantação desse sistema de auto avaliação na 
instituição.  

 



CONCLUSÃO   

O desenvolvimento dos trabalhos da CPA 

ocorreu conforme o cronograma estabelecido. 

Para cada dimensão analisada a CPA fez suas 

críticas e sugestões, conforme reivindicações 

expressadas pelos seguimentos pesquisados e 

que poderão servir de parâmetros para a adoção 

de ações por parte dos gestores da instituição.  



Antes 

Depois 

FACHADA 
EXTERNA 



FACHADA 
EXTERNA 



BIBLIOTECA 



AUDITÓRIO 



LANCHONETE 



SALA DE AULA 



RaioX – Divulgação da pesquisa para os discentes 

Área de convivência 



RaioX – Divulgação da pesquisa para os discentes 



RaioX – Divulgação da pesquisa para os discentes 



RaioX – Conquistas da pesquisa 



RaioX – Conquistas da pesquisa 



RaioX – Conquistas da pesquisa 



RaioX – Conquistas da pesquisa 



RaioX – Conquistas da pesquisa 



RaioX – Conquistas da pesquisa 



RaioX – Conquistas da pesquisa 



OBRIGADO! 


