
 

 

 

 

 

Caros acadêmicos 

 

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.  

Diante da continuidade de nossas atividades acadêmicas, precisamos, 

agora, avaliar, de alguma forma nossas aulas, professores, coordenadores e, 

também, a autoavaliação de nossos alunos. Ou seja, estamos no processo de 

“Autoavaliação em tempos de pandemia” que, para nós, significa  dar  “voz aos 

que reinventaram os modos de ensinar e de aprender”, acreditando “que o 

processo de autoavaliação é o momento e o espaço adequados para recolher e 

analisar de forma contextualizada os testemunhos daqueles que têm 
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vivenciado esta experiência de “ensino à distância”, na qual  a escola se 

transferiu para o espaço da casa de cada um”. 

Nosso convite, da Comissão Executiva da CPA e de todos os membros 

da CPA-Mater Dei é para que vocês, exerçam seu papel de estudantes e, com 

objetividade, clareza, respeito e consideração às dificuldades enfrentadas por 

cada uma das pessoas, realizem  a avaliação para que a CPA possa fazer uma 

análise, reflexão e tomada de decisões com os coordenadores de curso e os 

demais gestores da Instituição. 

Neste semestre, considerando a situação atípica das atividades devido 

à pandemia, a CPA optou por reelaborar os instrumentos já que os segmentos 

não estão, em sua maioria, utilizando os espaços físicos da Faculdade. Assim, 

vão participar da avaliação os acadêmicos e docentes via portal, a fim de que 

estudantes e professores possam avaliar as condições específicas do seu 

curso, disciplinas e de suas turmas, trazendo para os instrumentos de 

avaliação questões para que todos possam avaliar alguns aspectos 

relacionados ao ensino no momento atual, no qual a rotina da Instituição foi 

modificada por conta das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19.  

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 

 


