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Caruaru, ABRIL de 2014 - Ano 3 Nº 3
As avaliações que ocorrerão no primeiro semestre de 2014 e informações sobre o Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE) são os destaques do informativo CPA deste mês de abril. Boa leitura.

No primeiro semestre de 2013 a CPA estará promovendo duas grandes avaliações, sendo seu público
alvo discentes e docentes. São elas:
AVALIAÇÃO DE CURSOS: Os/as discentes das licenciaturas, dos bacharelados e dos tecnólogos, com
exceção dos/as ingressantes este ano na instituição, estarão avaliando seus respectivos cursos com
questões alusivas à infraestrutura, à atuação das coordenações e outros itens. Essa avaliação, que já
vinha sendo realizada há alguns anos ao final de cada semestre pelos/as concluintes, terá pela primeira
vez a participação de todos/as os/as discentes, exceção, como nos referimos anteriormente, dos
primeiros períodos. Teremos, portanto, um olhar avaliativo ampliado não só no que diz respeito ao
quantitativo de estudantes que é chamado a participar, mas também pelo fato de serem contempladas
as várias etapas (períodos) do processo formativo.
AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO/CURSOS: Mais de cem docentes estarão participando desta avaliação em
que serão avaliados vários aspectos da instituição/cursos quanto à atuação do corpo funcional e os
diversos setores institucionais. Está avaliação, que fora realizada em 2012, trará como novidade a
informatização do processo em que os/as professores/as responderão aos questionários através do site
institucional.

A cada ano a Comissão Própria de Avaliação (CPA) elabora um relatório alusivo ao processo avaliativo
institucional realizado no interstício de março do ano anterior a março do ano em curso. Através do
procurador institucional (PI), Professor Gilvan, este relatório é enviado ao MEC até o último dia do mês de
março. Este relatório também é entregue ao grupo gestor da instituição, bem como às coordenações de
cursos e encontra-se disponível no site institucional para conhecimento e consulta de toda comunidade
acadêmica e demais pessoas que desejem conhecer o processo autoavaliativo institucional.

Toda avaliação corresponde e quer servir a uma certa
concepção de educação que, por sua vez, está integrada a uma
ideia de sociedade. Deste modo a avaliação é um fenômeno
ético-político. (SOBRINHO, 2002)
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Comissão Própria de Avaliação
CONHECER PARA INTERVIR

Caruaru, Agosto de 2012
Ano 1 Nº 1

O Ministério da Educação , através de portaria publicada no Diário Oficial União, de 17.3.2014, definiu as
regras e o cronograma para o Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) 2014. Este ano, dando
início a um novo ciclo avaliativo (o primeiro ciclo aconteceu de 2005-2011), participarão do ENADE as
licenciaturas em PEDADOGIA, HISTÓRIA, LETRAS (Inglês e Espanhol) e FILOSOFIA e os tecnólogos em REDE DE
COMPUTADORES, ANÁLISE E DESEMVOLVIMENTO DE SISTEMAS e GESTÃO COMERCIAL da FAFICA.

CURSOS DA FAFICA QUE
PARTICIPARÃO DO ENADE 2014

QUEM DEVE PARTICIPAR DO ENADE? O exame é obrigatório para os/as concluintes dos cursos
acima listados. Embora também os/as discentes ingressantes este ano também sejam inscritos, a exemplo do
que ocorrera o ano passado, não participarão das provas.
COMO SERÁ A INSCRIÇÃO NO ENADE? As inscrições serão feitas pela FAFICA. Posteriormente
os/as alunos/as serão orientados/as pela FAFICA a confirmarem seus e, caso haja necessidade, devem
contactar a instituição para fazer os ajustes.
QUANDO SERÁ A PROVA? As provas serão realizadas no dia 23 de novembro de 2014, às 13h
(horário de Brasília), em Caruaru, sendo o local ainda a ser definido. O INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame, vai disponibilizar, até 4 de junho, as diretrizes
para a prova que consta de conteúdos de conhecimento geral e de conhecimentos específicos.
PORQUE PARTICIPAR DO ENADE? O resultado do ENADE é tomado pelo MEC como um dos fatores
para definir o conceito do curso, ou seja, quanto melhor for o seu desempenho no exame, maior será o
conceito de seu curso. Um curso bem conceituado valoriza o diploma de quem está se formando, podendo,
inclusive ser um dos critérios utilizados na hora em que você for preitear um emprego. É bom lembrar também
se você deixar de participar do ENADE, ficará com situação irregular junto ao MEC e a FAFICA não poderá
emitir ser diploma até que você regularize a situação.
O QUE É O QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE? Os alunos/as inscritos no ENADE, além da prova,
precisam responder a um questionário online do estudante. Fazendo parte do processo, o questionário
também é utilizado pelo MEC como um fator para compor a nota do curso. Por essa razão, é importante que
você responda as questões com atenção. Quanto ao preenchimento, você será orientado pela FAFICA e
período que deverá responder ao questionário.
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