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O Informativo da Comissão Própria de Avaliação, em seu papel de trazer informações para que você 

possa fazer suas inferências e participar da dinâmica de melhoria da FAFICA, enquanto instituição que 

alia ética, competente e humanamente TRADIÇÃO e INOVAÇÃO, chega às suas mãos, neste mês que 

abre suas portas com o Dia do Trabalhador/a, falando – página 2 –  da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes). Fique também por dentro das avaliações CPA, que ocorrerão neste primeiro 

semestre de 2015, e do processo de acompanhamento das ações que foram apresentadas pela 

comissão à equipe gestora da FAFICA. Fique informado/a!!! Leia, discuta e divulgue o Informativo CPA. 
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CPA/FAFICA 2015.1 

De 15 de maio 

a 1º de junho 

1. Avaliação da Prática Docente feita pelos/as Alunos/s e Autoavaliação Discente 

2. Avaliação de Turmas feita pelos/as Professores/as e Autoavaliação Docente 

VOCÊ ALUNO/A!!! VOCÊ PROFESSOR/A!! 

 No site da FAFICA, acesse o Portal do Aluno  e faça sua avaliação. 

PARTICIPE, 
 

 

 

 

 

 

Intervir para qualificar!!! A CPA, em seu 

compromisso de ser instrumento de gestão 

institucional, apresentou à equipe gestora da 

FAFICA, 21 (vinte e uma) ações para subsidiar a 

tomada de decisão com vista a intervenções 

qualitativas no chão da instituição. A efetivação 

destas ações será acompanhada atentamente pela 

Comissão Própria de Avaliação. 

 PARA INTERVIR 

 

O dia 2 de maio é a data natalícia de uma 

importante colaboradora da CPA: 

 Ir. Regina de Oliveira Cohene. 

PARABÉNS E VOTOS DE FELICIDADES!!! 

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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 Presidência: Dorgianne Sobral Couto de Lima 

 Vice:  Vanessa Dias 

 Demais membros (titulares e suplentes): Jorge Barbosa de Medeiros; Joaneska Sobral, 

Welder Queiroz, Drayton Arruda Silva, Padre Bartolomeu Félix e Marianne Ferreira da 

Silva.  

 

 

 

O que é a CIPA? 

A CIPA, sigla que corresponde à Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes, é a instância na empresa cuja função está relacionada à 

prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, ou seja, a 

articulação entre o trabalho, a preservação da vida e a promoção da saúde 

dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

Sua composição é feita por representantes dos/as  empregados/as e de 

quem emprega.  

Para que serve a CIPA? 

Seu trabalho consiste em estar atenta às condições de risco no ambiente 

trabalhista e, em sendo o caso, solicitar medidas para minimizar ou mesmo 

extinguir tal risco. Em uma palavra a missão da CIPA é prevenir e preservar 

a saúde e integridade física dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para tal, 

busca estabelecer uma relação de diálogo e conscientização entre os 

integrantes da empresa, empregados/as e empregadores/as, na 

perspectiva da humanização do trabalho.  
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