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A cada dia somos desafiados/as, pela ininterrupta marcha da existência, a darmos respostas que melhor se adequem 

ao hodierno momento que vivemos em vista da construção de um mundo melhor. A FAFICA vive um novo momento 

de sua história, desde a nomeação de sua atual diretoria (Geral e Financeira) em janeiro deste ano. Neste contexto a 

CPA mantem-se firme em seu propósito de “Conhecer para Intervir”, desenvolvendo o processo autoavaliativo 

institucional a fim de subsidiar à tomada de decisão neste cenário de “modernização da FAFICA”. Fique bem 

informado/a e conheça o Setor de Protocolo, saiba quem é a nova representatividade discente na CPA e as novas 

coordenações dos cursos de História, Letras e Pedagogia, acompanhe os 5 Eixos  da avaliação Institucional, além de 

saber sobre a 1ª Versão do APP/FAFICA. Boa leitura. 

 Prestar informações sobre questões administrativas e acadêmicas, encaminhando as 

demandas, quando necessário, aos setores responsáveis. 

 Fazer o acompanhamento e o controle do que concerne à tramitação das solicitações e 

informações demandadas. 

 Proceder a solicitação e acompanhar a emissão de documentos (diplomas, declarações, 

ofícios, convocações, certificados etc.), encaminhando-os aos/às requerentes. 

ATENDENTES 

Paulo Roberto da Silva Lourenço e Genilda Alexandrina Bezerra 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

De segunda a sexta-feira  

Das 14 às 22h 

LOCAL 

Ao lado da Tesouraria 

Bloco A - Térreo 

 

p. 1 

 
 

O estudante do 3º período do curso de Teologia, Renan Sebastião 

da Silva, foi indicado pelo Coordenador do referido curso, Pe. 

Bartolomeu, para integrar à Comissão Própria de Avaliação como 

representante do corpo discente. Renan é natural de São Paulo e 

também seminarista da Diocese de Caruaru. Bem vindo. 

 

 

NOVAS COORDENAÇÕES NAS LICENCIATURAS 

Os Cursos de História, Letras e Pedagogia passam a ser 

coordenados, a partir deste mês de março, pelos docentes, 

respectivamente, Prof. Adilson Filho, Adriano Ricardo e 

Wilson Rufino  

http://www.s8design.co.uk/view/images/misc/atSign.jpg


 CONTATO: www.fafica.com e-mail: cpa@fafica-pe.edu.br 
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A Comissão Própria de Avaliação (CPA) desenvolve o processo de avalição institucional, tendo por base a identidade e 

trajetória histórica da FAFICA,  as orientações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Comissão Nacional da Educação 

Superior (CONAES). Conheça a seguir os cinco eixos da avaliação institucional que contemplam as 10 dimensões do 

SINAES (Cf. Nota Técnica Nº 14 /2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC). 

           

Por Giovana Mesquita, assessoria de imprensa da FAFICA 

 “Acaba de ser lançada a primeira versão do FAFICA App, um aplicativo que neste primeiro momento, funcionará para 

consultas das notas do semetre atual. Mas segundo o professor Rodrigo Frutuoso, já na próxima semana, haverá uma 

atualização do aplicativo com a inclusão da programação de eventos, que serão realizados pela Faculdade ao longo do 

ano.” 

 Fonte: www.fafica.com 

 A primeira versão do aplicativo foi desenvolvida pelo Escritório de Projetos em Software da FAFICA,  que também 

está desenvolvendo as atualizações.  

FAFICA LANÇA 1ª VERSÃO DE APP 

http://www.fafica.com/

