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Neste último boletim do ano, a CPA faz um resumo
de seu trabalho e aproveita a oportunidade para
agradecer a participação de todos no processo de
autoavaliação e para apresentar a toda comunidade
acadêmica o representante da sociedade civil na
Comissão, Dr. Odyr Domingos Leite da Cunha.

Avaliações realizadas em 2014
• Disciplinas, para todos discentes, nos 1º
e 2º semestres.
• Disciplinas, para todos docentes, nos 1º
e 2º semestres.
• Oportunidades e Serviços, para discentes de cursos
no ciclo do Enade, no 1º semestre.
• Infraestrutura, para discentes de cursos no ciclo
do Enade, no 1º semestre.
• Infraestrutura, para docentes, no 2º semestre.
• Políticas de Responsabilidade Social, por gestores
e líderes de setores, no 2º semestre;
Instrumentos de avaliação construídos em 2014
•
•
•
•

Avaliação de infraestrutura por docentes.
Avaliação da política de responsabilidade social.
Avaliação de oportunidades e serviços por alunos.
Avaliação de metodologias ativas (primeira versão –
a ser aplicada em 2016).
• Avaliação da condução de Trabalhos de Conclusão de
Curso (primeira versão a ser aplicada em 2016).
• Avaliação das disciplinas da Pós-Graduação lato sensu.

Dr. Odyr Domingos Leite da Cunha, formado pela
Faculdade de Direito de São João da Boa Vista,
exerceu a advocacia por muitos anos, na cidade
de São Paulo, embora resida em Campinas, onde
constituiu família. Participa da Paróquia Nossa
Sra. Auxiliadora e frequenta o Curso de Teologia
ministrado no Campus Liceu Salesiano há 09
anos. Exerce a missão de Ministro de Eucaristia
juntamente com sua esposa. Integra, há muitos
anos, a Diretoria do Clube Círculo Militar e é
reconhecido na cidade de Campinas como um
respeitado cidadão. Além de participar do Consu,
há mais de quatro anos é o Representante da
Sociedade Civil na CPA – Comissão Própria de
Avaliação participando de todas as reuniões
ordinárias, bem como das diversas visitas do MEC
para procedimentos avaliatórios dos Cursos de
Graduação, em todos os Campi e está sempre
disponível a serviço da CPA.

