
 

 

CPA divulga resultados da autoavaliação institucional 2020/2º 
Você apontou as fragilidades observadas neste 2º semestre e agora chegou a nossa vez de 

apontar quais os pontos serão trabalhados para transformá-las em potencialidades: 
 

Informamos que os estudos dos resultados da Avaliação Institucional continuam e, em breve, outras 

ações poderão ser divulgadas. 

 

1. A Instituição reforçará a disseminação da cultura organizacional com sua missão, visão 

e valores. 

2. Irá rever e implementar novas metodologias e propostas para a Disciplina Projetos. 

3. Implementará e atualizará o programa de Nivelamento. 

4. Criará um programa composto de atividades de reforço para alunos com 

dificuldades ou baixo desempenho na elaboração e leitura textos e resolução de 

exercícios e atividades. 

5. Haverá uma atuação mais eficaz do NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) em 

relação ao processo de aprendizagem, participação, seriedade e dedicação dos 

alunos. 

6. Criará incentivos/programas para os alunos participarem mais ativamente das aulas 

ao vivo. 

7. Fará uma divulgação mais assertiva do Calendário acadêmico e de aulas. 

8. Os coordenadores realizarão reunião (ões) durante o trimestre com os alunos dos seus 

respectivos cursos para ouvi-los. 

9. Criará novos processos, procedimentos e realizará treinamentos com os tutores para 

agilizar o atendimento aos alunos. 

10. Oportunizará novas capacitações voltadas à didática e metodologias do ensino 

superior a distância para os docentes. 

11. Criará um programa de orientação contínua aos alunos e professores sobre o AVA. 

12. Intensificará o estímulo ao voluntariado de alunos, professores, tutores e técnicos 

administrativos em programas e projetos sociais. 

13. Executará projetos para melhorar e/ou viabilizar acessibilidade às pessoas com 

deficiência. 

14. Incentivará a realização de debates em torno do tema da responsabilidade 

socioambiental. 

15. Irá rever a divulgação dos produtos e serviços ofertados pela FGW. 

16. Ampliará a divulgação dos canais de ouvidoria. 

17. Divulgará documentos institucionais de forma resumida no site. 

18. Acompanhará a melhoria contínua e atualização do acervo da biblioteca. 

19. Iniciará o estudo de desenvolvimento e implantação do Aplicativo para os alunos. 

20. Intensificará a divulgação das políticas de atendimento e apoio aos discentes. 

21. Implantará o Serviço de Atendimento ao Acadêmico. 

22. Garantirá o atendimento ao discente durante as férias escolares. 

23. Disponibilizará anúncios de oferta de vagas de estágios não supervisionados e vagas 

de emprego em mural próprio (no site) para consulta dos alunos. 
 

Em breve visite o nosso site www.fgw.edu.br/cpa e consulte os resultados de 

nossa Autoavaliação Institucional. 

http://www.fgw.edu.br/cpa

