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Fonte: Giovana Mesquita, assessoria de imprensa da FAFICA  
(Publicado originalmente em www.fafica.com)  
 
Os cursos de Pedagogia, Ciências Contábeis e Administração, oferecidos pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Caruaru (Fafica), receberam mais uma vez o selo de qualidade concedido 
anualmente pelo Guia do Estudante (GE), da Editora Abril. 
 
O reconhecimento foi atribuído pelo excelente nível dos cursos, que receberam quatro 
estrelas(Administração e Pedagogia) e três estrelas(Ciências Contábeis) na avaliação de cursos 
superiores realizada pelo Guia do Estudante (GE)-Melhores Universidades. 
 
O Guia avalia a qualidade do ensino superior no Brasil desde 1988, dando a oportunidade de os futuros 
estudantes conhecerem os melhores cursos do país. Ele nasceu em 1984, como uma edição especial do 
Almanaque Abril, mas até hoje a proposta se mantém atual: orientar o vestibulando sobre o que e onde 
estudar, trazer informações atualizadas sobre o mercado de trabalho e as novas profissões e ainda 
orientar sobre pós-graduação, bolsas de estudo, além de reunir uma lista com o nome e o endereço das 
faculdades e universidades do país.  
 
Desde 2007, os cursos da Fafica são certificados pelo GE Profissões Vestibular. Ano passado os cursos 
de graduação em Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia receberam três estrelas na avaliação. 
A conquista representa o empenho de todos os professores, estudantes e colaboradores da FAFICA, 
bem como é a afirmação do reconhecimento, pela comunidade, da seriedade dos trabalhos 
desenvolvidos pela instituição, que há mais de 50 anos é comprometida com a formação de profissionais 
críticos, competentes e solidários. 
 
Publicação - Os três cursos da FAFICA vão integrar a publicação GE Profissões Vestibular 2015, que 
passa a circular nas bancas a partir do dia 10 de outubro de 2014. 

 

O Informativo CPA, em sua edição número oito, ano três, traz em 

destaque informações acerca do selo de qualidade recebido pela 

FAFICA e o resultado da participação docente em duas avaliações: 

Avaliação Institucional Geral e Avaliação de Coordenações de 

Cursos e NDE (Núcleo Docente Estruturante). Boa Leitura. 
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Fábio S. da Silva, caruaruense de nascimento, desde 2011 é 

seminarista da Diocese de Caruaru. Cursa o sexto período de 

Filosofia. Trabalha na Secretaria de Políticas Sociais da Prefeitura de 

Caruaru, desempenhando a função de Técnico de Mobilização Social.  

CPA/FAFICA ACOLHE NOVA REPRESENTAÇÃO DOS/AS ALUNOS/AS 

OUTUBRO 

Doriluce Alves – Dia 4 

Edileuza Fernandes – Dia 9 

Fábio Silva – Dia 27 

  

Juazeiro/Bahia será sede do III Fórum das CPA’s de Pernambuco 

De 5 a 7 de novembro do corrente 

ano será realizada a terceira edição do 

Fórum das CPA’s do estado de 

Pernambuco tendo como sede a 

UNIVASF (Universidade Federal 

do Vale do São Francisco), 

Campus Juazeiro/BA. 

Concomitante ao evento será 

realizado o I Seminário de 

Autoavaliação das IES’s de 

Pernambuco.  

 

RESULTADO GERAL: Avaliação Institucional Geral  

 

CURSOS Total de Professores/as  Responderam a avaliação 

REDES E ADS 28 23 82,61% 

CONTÁBEIS 25 20 80% 

FILOSOFIA 15 10 66,7% 

ADM E GESTÃO COMERCIAL 25 15 60% 

PEDAGOGIA 17 9 58,8% 

LETRAS 18 9 50% 

HISTÓRIA 16 8 50% 

TEOLOGIA 9 2 22,2% 

 

RESULTADO GERAL: Avaliação das Coordenações de Curso e NDE (Núcleo Docente Estruturante)  

Sujeitos: Docentes 

PROFESSORES/AS INSCRITOS RESPONDERAM A AVALIAÇÃO 

104 73 (70,2%) 
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