Avaliação das aulas remotas
1º Semestre / 2020

Melhorias implementadas
durante a pandemia

Com a suspensão das aulas presenciais, ocasionada pela pandemia do COVID-19, novas ferramentas de
ensino foram implementadas pela FPP. Para avaliar as atividades remotas desenvolvidas, acadêmicos e
docentes participaram da avaliação destas aulas.
Tal avaliação é importante no sentido de constituir uma base de informações, visando identificar aspectos
que possam melhorar o processo de ensino-aprendizagem neste novo contexto de ensino.

Confira a participação por curso:

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável
por coordenar e articular o processo interno de
avaliação, além de sistematizar e disponibilizar
informações e dados.

Implantação da plataforma
Google for Education, que
inclui o Google Meet, entre
outras ferramentas.

Programação de aulas práticas
remotas de Laboratório, com
capacitação dos docentes para
utilização de cada laboratório.

Disponibilização da gravação
das aulas remotas para os
acadêmicos e registro das
aulas.

Laboratórios equipados com
computadores portáteis,
câmeras, tripés, microfones de
lapela e marcações de
enquadramento para adaptação
dos ambientes para transmissão
ao vivo via Google Meet.

Programa de inclusão digital
para alunos com problemas ou
sem acesso à internet.
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Quem faz parte da CPA?

BIOMEDICINA

ENFERMAGEM

Acadêmicos e docentes representantes de cada curso, pós-graduação,
técnico administrativo, sociedade civil e Marketing e Comunicação.

Atribuições da CPA
I – elaborar e implementar o sistema de avaliação institucional da FPP;
II – elaborar o projeto de avaliação institucional;
III – assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na discussão do Projeto,
implementação da avaliação e na análise dos resultados;
IV – criar condições para que a avaliação esteja integrada na dinâmica institucional assegurando
a interlocução com segmentos e setores institucionais de interesse do processo avaliativo;
V – elaborar instrumentos avaliativos;
VI – coordenar a logística da aplicação de instrumentos;
VII – acompanhar o desenvolvimento do processo de avaliação nas dependências da FPP;
VIII – definir procedimentos de organização e de análise de dados;
IX – processar e analisar as informações coletadas;
X – encaminhar providências que assegurem o cumprimento de coletas, processamento,
análise e divulgação de informações;
XI – elaborar relatórios parciais e final;
XII – apresentar sistematicamente análises de resultados e possíveis encaminhamentos à
Direção da FPP;
XIII – elaborar relatórios solicitados pelo MEC, no âmbito do SINAES, considerando-se as
diferentes dimensões institucionais expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional e
no Projeto Pedagógico Institucional.

SINAES
A CPA foi constituída na FPP em julho de 2004, atendendo às
orientações e princípios do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), instituído por meio da Lei nº
10.861/2004 de 14 de abril de 2004.
Modalidades de Avaliação do SINAES:
•Avaliação das Instituições de Educação Superior (Avalies)
•Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG)
•Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)

Membros da CPA da Faculdades Pequeno Príncipe. (foto tirada antes da pandemia).

Para mais informações acesse

fpp.edu.br
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Adaptação de nove
laboratórios para a transmissão
online das aulas práticas
remotas.

DOCENTES

Entre as diversas questões abordadas pela pesquisa, acadêmicos e docentes responderam quais as
ferramentas mais utilizadas para as aulas remotas, veja:
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Oferta da Disciplina Optativa
em Libras de forma remota.
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Sobre a participação dos estudantes nas aulas remotas:
Dos estudantes declaram estar participando
totalmente das atividades disponibilizadas
pelos docentes

57%

Não participam das atividades

Prof. Rodrigo Paulo Ferreira na gravação das aulas online da Disciplina Optativa de Libras.

Equipes dos setores de TI e NTE realizaram a instalação e testes dos equipamentos
utilizados para transmissão das aulas.

Colaboradores dos Laboratórios e TI auxiliam os docentes durante as transmissões.
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Dos estudantes participam da maior parte das
atividades disponibilizadas
Participam um pouco

Profª Fernanda Dáros durante aula online para os alunos de Biomedicina.
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