
INFORMATIVO

O que é a Comissão Própria de Avaliação -
CPA?

    A CPA é responsável por realizar a Avaliação Institucional da
Faculdade Unina, abrangendo alunos, colaboradores e professores
com o intuito de realizar a melhoria contínua dos serviços prestados
pela faculdade.

O que é a Avaliação
Institucional da CPA?

  O que é a Avaliação Institucional da CPA? A
Avaliação Institucional é o instrumento que
a faculdade utiliza para coletar as
informações sobre como o aluno e
colaborador percebem a faculdade a fim de
utilizar os resultados para analisar
criticamente e gerar a melhoria contínua
dos processos. 
Para ver os relatórios das pesquisas
anteriores 

Composição da CPA

Próximas
Avaliações

Avaliação da
Pós- Graduação

Pesquisa de
Clima

Organizacional

clique aqui!

https://unina.edu.br/cpa/relatorios/
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Você pediu a CPA fez – Confira algumas das Melhorias Implantadas

Ações Sociais realizadas pela CPA
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Eventos realizados na Faculdade pela Sociedade Civil em parceria com a CPA
REUNIÕES DO CONSELHO REGIONAL DE

SEGURANÇA DO JARDIM SOCIAL - CONSEG

Núcleo Regional de Educação Boa Vista

 O Núcleo Regional de Educação Boa Vista utilizam as
salas da Faculdade Unina para realizar encontros de
formação com professores(as), pedagogos(as) e
diretores(as) que prestam serviços educacionais às
unidades que compões a regional Boa Vista.

TRANSFORMANDO VIDAS: ANÁLIA FRANCO

 O projeto “TRANSFORMANDO VIDAS: ANÁLIA
FRANCO” é idealizado para auxiliar a todo/as
aqueles/as sujeitos da comunidade acadêmica/civil
que busque conhecimentos teórico-metodológicos
para romper as desigualdades sociais. A fim de
atender à demanda, na cidade de Curitiba/PR e em
outros municípios do território nacional.
 A primeira palestra aconteceu no dia 02/09 na sede
da faculdade Unina com os alunos do EJA da escola
CEBEJA CIC.

Seminário de Odorologia Forense

 Nos dias 24, 25 e 26 de agosto ocorreu na faculdade
Unina o Seminário de Odorologia Forense.
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Fotos dos dois últimos eventos realizados na Faculdade pela Sociedade Civil
em parceria com a CPA

TRANSFORMANDO VIDAS: ANÁLIA FRANCO

Seminário de Odorologia Forense
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