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Caro DISCENTE, 

VOCÊ SABIA QUE A SUA PARTICIPAÇÃO NAS AVALIAÇÕES DA CPA PROMOVE 

MUDANÇAS NA INSTITUIÇÃO?  

Confira as ações de melhoria implantadas e/ou previstas, do curso de PEDAGOGIA, 

frente aos resultados obtidos nas pesquisas realizadas pela CPA em 2022: 

AÇÕES IMPLANTADAS RESPONSÁVEIS 

Melhorias na comunicação com a coordenação: o mural disponível no AVA 

para mensagens da coordenação com os alunos, assim como os grupos de 

representantes permanecerão, mas terão o reforço de uma agenda 

disponibilizada aos alunos para reuniões virtuais com a coordenação, assim 

como reuniões mais frequentes com os representantes. 

 
Coordenação de 

Curso  

Melhora da Experiência dos discentes com o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) com a disponibilização dos tutoriais e outros vídeos 

auxiliares, especialmente na interlocução entre o AVA e o Teams, assim 

como o uso das demais ferramentas do office.  

Coordenação de 
Curso e Núcleo de 

EaD 

Melhora na organização da sequência didática entre os módulos de cada 

Unidade Educacional (UE) que compõe a matriz do curso por meio da 

incorporação de avaliações presenciais diversificadas e informatizadas, bem 

como trabalhos interdisciplinares, diminuição na quantidade de fóruns e um 

maior número de webinar por UE. 

Coordenação de 
Curso e Docentes 

Melhoria na proposta de mediação pedagógica do curso, passando pela 

análise dos materiais atuais, atividades pedagógicas e avaliação da 

aprendizagem. Tal necessidade de melhoria gerou ações já implantadas e 

outras em curso, a saber: atualização dos e-books de algumas UEs em 

virtude do rápido processo de produção do conhecimento na área, 

acrescentando-se à reformulação curricular pela qual o curso passou. 

Aponta-se ainda a introdução da UE Projeto Integrador, que fortalece a 

interdisciplinaridade e propicia a investigação dos territórios do entorno dos 

Polos, fortalecendo a pesquisa no curso e a implementação da 

curricularização da extensão. 

Coordenação de 
Curso e NDE 

 
 


