
 

 

 

 

 

Caros Coordenadores e Docentes Mater Dei 

 

Esperamos que todos estejam bem, gozando de boa saúde. 

 

Fomos atropelados pela pandemia da Covid-19 no nosso processo de 

autoavaliação Institucional, assim como o fomos em todos os setores de nossa 

vida pessoal, social, profissional e acadêmica. 

A Faculdade Mater Dei não se curvou diante da pandemia e, continuou, 

mesmo com algumas dificuldades, sua missão de ensinar e formar cidadãos 

comprometidos com a vida social e acadêmica da nossa cidade e região. 

Sabemos que o é singular o momento que as escolas e os atores 

educativos têm vivido no contexto da pandemia que introduziu, ao nível dos 

discursos, um conjunto de vocábulos e expressões, como “aula síncrona”, “aula 

assíncrona”, “videoconferência”, “plataforma digital”, “ensino à distância” e o 

recurso, ao nível das práticas, a um conjunto de ferramentas digitais, aos quais 

todos se procuraram adaptar a um ritmo absolutamente inesperado e 

necessário.  

E, é neste contexto que entendemos a autoavaliação pode ter um 

papel preponderante para a tomada de decisões a respeito do processo 

educativo da Faculdade Mater Dei.  

Sabemos que, para muitos, não foi fácil, mas a grande maioria aí está, 

cumprindo seu papel de estudante e percorrendo seu trajeto de formação, 

mesmo sem a presencialidade.  

Especialmente os professores, vivem um momento único de 

aprendizado. Nesse modelo de ensino remoto emergencial, todos estão em 

constante aprendizagem: a escola, os pais, os alunos, os professores. Juntos, 

eles ressignificam suas respectivas funções, pois os professores, num curto 

espaço de tempo,  foram suscitados a guardar seus antigos saberes na gaveta 
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e, a  abrir janelas virtuais em prol de uma causa maior, que não pode e não 

deve ser interrompida: o aprendizado dos alunos. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) atua desde 2004, no processo 

de autoavaliação institucional na Faculdade Mater Dei, realizando pesquisas 

institucionais com alunos, professores e colaboradores, sobre uma ampla gama 

de temas. Seu objetivo principal é o de promover ações voltadas para a 

melhoria da qualidade do ensino, serviços e condições de trabalho na 

instituição. 

Com a pandemia, a equipe teve se adaptar a uma nova rotina, que 

mudou a dinâmica dos encontros e trouxe novas demandas de avaliação. 

A pandemia de Covid-19 levou a CPA a migrar para o teletrabalho, e a 

adotar novas práticas de gestão e operação de suas atividades, de modo que o 

planejamento para o ano de 2020 fosse mantido, mesmo sem a 

presencialidade de alunos e professores. 

Diante da nova situação, a CPA Mater Dei reelaborou, por meio de 

Adendo, seu Projeto de Autoavaliaçao Institucional para o ano de 2020. Foram 

revistos os questionários para aplicação em outubro/novembro de 2020, tendo 

como foco principal a utilização de aulas remotas (síncronas e assíncronas). 

A CPA Mater Dei, com o objetivo de analisar, refletir e tomar indicações 

para os Coordenadores, Professores e Gestores da Instituição, conta com a 

participação dos Docentes no processo de autoavaliação, respondendo aos 

questionários que lhes serão disponibilizados no Portal da Instituição, no  link 

da CPA. 

Desejamos que todos participem e possam manifestar suas opiniões e 

possamos coletar o máximo possível de informação para que a Instituição 

possa prosseguir sua caminhada rumo à excelência do ensino superior na 

nossa cidade e região. 

Prof. Dr. Dirceu Antonio Ruaro – Presidente da CPA MaterDei 

 

 


