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DISPONÍVEL ONLINE: www.fafica.com

Caruaru, MAIO de 2014 - Ano 3 Nº 4
No mundo permeado por inúmeras informações, saber filtrá-las, tornando-as fonte de
conhecimento e intervenção é fundamental. O informativo CPA traz informações do interesse
das comunidades acadêmica da FAFICA e em geral. Neste número, você encontrará dicas para
realização da prova do ENADE e ficará conhecendo um pouco mais sobre as Bibliotecas/FAFICA.
Neste mês de maio PARABÉNS para Regina Cohene, integrante da CPA. Boa leitura!!!

Seja melhor. Seja Você!!!
Faça a diferença. Faça o ENADE com consciência.

Dicas para garantir um bom desempenho no dia da prova.
ANTES



DA
PROVA





NO
DIA

> Nas semanas anteriores à prova, dedique um tempo para revisar os
assuntos que fizeram parte de sua formação no curso.
> Esteja atento/a aos noticiários, leia jornais, revistas porque os temas
sociais e atuais têm predominado nas principais avaliações do país nos
últimos anos. A leitura também ajuda a aumentar o seu vocabulário.
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> Procure controlar o tempo: inicie sua prova pelas questões discursivas,
em seguida responda as objetivas.
QUESTÕES DISCURSIVAS. Procure:
1. IDENTIFICAR claramente a situação ou problema proposto: O que é mesmo que a
questão está solicitando? Qual o assunto ou conteúdo envolvido? Atentar para o enunciado
ou comando: compare, analise, justifique, cite, exemplifique, retire do texto, etc. Fazer o
que o enunciado pede é fundamental;
2. ESTABELECER um esquema ou estratégia de abordagem da situação: decidir os
passos e caminhos a serem percorridos (ROTEIRO DE ESCRITA);
3. FORMULAR a resposta na linguagem verbal ou simbólica adequada à situação,
atentando para o vocabulário e terminologia técnica apropriada;
4. FAZER períodos curtos, pois os longos podem tornar o texto confuso e criar problemas
de coesão e coerência; evite a repetição e nada de gírias;
5. CORRIGIR o rascunho antes de passar a limpo é uma boa medida. Rasuras só no
rascunho.

QUESTÕES OBJETIVAS. Procure:





1. FAZER primeiro as questões mais fáceis, aquelas que você sabe a resposta
diretamente, sem muita conta ou muito que pensar. Evite perder tempo com questões que
você julgar difícil. Deixe por último as questões objetivas que tenha dúvidas;
2. ELIMINAR de início as alternativas que se mostrem estranhas ao assunto enfocado.
Busque as alternativas que apresentem maior coerência com o conteúdo cobrado;
3. VERIFICAR, antes de passar as respostas para o gabarito, se não esqueceu de resolver
ou pulou alguma questão;
4. PRESTAR muita atenção na hora de transcrever as respostas da prova para o gabarito.

Estas “dicas” são orientações que possivelmente podem ajudar você a realizar a
PROVA DO ENADE. Você é quem deve definir o melhor caminho a ser adotado.
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BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

Dom
Augusto
Carvalho

Dom
Antônio
Soares Costa

Localizada no
Bloco A
Acervo dos cursos de:

Localizada no
Bloco C
Acervo dos cursos de:

Administração
Ciências Contábeis

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Gestão Comercial

Filosofia

História

Psicologia

Letras Espanhol e Inglês

Redes de Computadores

Pedagogia

Teologia
Segunda à Sexta-feira
Das 15h às 21h45min

Segunda à Sexta-feira
Das 14h às 21h45min

Sábados
Das 8h às 11h e das 13h30min. às 16h30min.

Sábados
Das 8h às 11h e das 13h30min. às 16h30min.

• Consulta Local e Online
• Empréstimo Domiciliar de livros
•
Hemeroteca disponível
para
consulta local (jornais e revistas
gerais e especializadas)

Assessoria Pedagógica aos
Discentes (graduação e pósgraduação)
Prof. Jario Carlos da Silva Junior
Segundas e Quintas, das 17h 30 às 20h 30.

• Acesso a Internet (Wi-fi)
CONDIÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

O empréstimo domiciliar só será concedido aos alunos(as)
matriculados, professores(as) e funcionários(as) ativos.
Usuários
Alunos(as) Graduação
Alunos(as) Pós-Graduação
Funcionários(as)
Professores(as)

Quantidade de Livros
Até
Até
Até
Até

03
05
02
05

Prazos de Empréstimo
08
15
08
15

dias
dias
dias
dias

PARTICIPE! PARTICIPE! PARTICIPE! PARTICIPE! PARTICIPE! PARTICIPE!
De 19 a 31 de maio, a CPA promoverá duas avaliações:
Avaliação da Prática Docente pelos/as Alunos/as e Autoavaliação Discente
Avaliação de Turmas pelos/as Professores/as e Autoavaliação Docente
CONTATO: www.fafica.com e-mail: cpa@fafica.com
Rua Azevedo Coutinho, S/N - Petrópolis - Caruaru – PE - CEP: 55.030-902 - Fone: 81 2103.3900
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