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I. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 MANTENEDORA 

NEPUGA POS GRADUACAO LTDA 

 MANTIDA 

Faculdade Ana Carolina Puga (cód. 21573) 

Rua Padre Estevão Pernet nº 398/402 – Tatuapé – São Paulo - SP 

 CATEGORIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 

Instituição privada, com fins lucrativos 

 

II. COMPOSIÇÃO DA CPA 

NOMES REPRESENTANTES 

Anna Karoline Aguiar Fleury Corpo Docente e Coordenador CPA 

Bruna Angelina Puga Mosquim Corpo Técnico-administrativo 

Reinaldo Francisco Mariano Júnior Corpo discente 

Wagner Perez Rodrigues Sociedade Civil 

 

 

III. APRESENTAÇÃO 

A Faculdade Ana Carolina Puga – FAPUGA, foi credenciada em 06/02/2018 

através da portaria nº 86, publicada no Diário Oficial da União de 07/02/18, com os 

cursos Bacharel em Administração e Tecnólogo em Gestão Hospitalar através da 

portaria nº 131 de 27/02/18.  

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA da IES, foi criada em conformidade 

com a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 que institui a obrigatoriedade da Avaliação 

Institucional e por entender a importância do SINAES para o bom andamento e 

desenvolvimento de nossa IES. 

 

O presente relatório tem por objetivo descrever as ações realizadas pela CPA 

pelo diagnóstico de pontos positivos e negativos Institucionais, na elaboração e 

implementação do projeto de Auto avaliação, na consolidação da Auto avaliação e 



 

 

nas decisões tomadas pela CPA da IES. 

IV. OBJETIVOS 

A CPA tem como objetivo conduzir o processo de avaliação interna da 

instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, 

no âmbito do SINAES e atingir metas necessárias e exequíveis a curto, médio e 

longo prazo, que possibilitem elevar a qualidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão e o desempenho institucional 

 

 

V. RELATÓRIO PARCIAL 2019 

 Graduação Presencial. 

A Faculdade Ana Carolina Puga – FAPUGA, credenciada em 06/02/2018 através 

da portaria nº 86, publicada no Diário Oficial da União de 07/02/18, informa que no 

ano de 2018 foi elaborado e divulgado processo seletivo para os cursos Bacharel em 

Administração e Tecnólogo em Gestão Hospitalar, porém não houve demanda para 

inícios efetivos dos referidos cursos. 

 Graduação a Distância. 

A Faculdade Ana Carolina Puga – FAPUGA, credenciada em 20/02/2019 através 

da portaria provisória nº 1010, publicada no Diário Oficial da União de 21/05/19, 

juntamente com o curso de Bacharel em Administração. 

 Pós-Graduação. 

A partir de março de 2018, a IES iniciou suas atividades na Pós-Graduação com 

os cursos: Biomedicina Estética; Enfermagem Estética; Farmácia Estética; Saúde 

Estética e Longevidade Saudável e Práticas Integrativas. 

 Cursos de extensão universitária. 

A partir de março de 2018, a IES iniciou suas atividades para Cursos de 

Extensão Universitária com os cursos: Toxina Botulínica e Preenchimentos faciais; 

Harmonização facial avançada; PEIM-Procedimentos estéticos invasivos para 

microvasos; Intradermoterapia; ozonioterapia; Peelings químicos.  

 Considerações Iniciais 

Este relatório tem como objetivo, avaliar a Faculdade Ana Carolina - FAPUGA 

no período compreendido entre março de 2019 a dezembro de 2019.  

A CPA preocupou-se em buscar na legislação específica, a melhor maneira 



 

 

de realizar uma avaliação institucional séria, capaz de destacar os pontos positivos e 

encaminhar projetos para melhorar os pontos deficientes. 

Em consequência da IES em 2019 não possuir alunos matriculados em seus 

cursos de graduação presencial devido da falta de demanda de alunos, a CPA focou 

em estratégias para captar alunos para o ano de 2020. 

Sobre os cursos de Pós-Graduação a CPA, os mesmos continuam sendo 

ofertados com turmas em andamento conforme informações registradas na 

plataforma e-mec. 

A CPA continua elaborando formas e novas metodologias que interajam com 

as necessidades do mercado de trabalho e buscando inovações para estimular os 

alunos e consequentemente, contribuindo para um maior interesse na conclusão de 

seus cursos 

Além disso, a IES continua com aplicação de desconto sobre o valor das 

mensalidades e estratégias para melhorar as formas de abordagens aos discentes, 

objetivando maior interação entre discentes, docentes e a IES. 

 

 

VI. CONCLUSÃO 

 A Faculdade Ana Carolina Puga - FAPUGA, por tratar-se de uma IES 

credenciadada em 2018, através da Comissão Própria de Avaliação, buscou formas 

de melhoria continua, através de reuniões, palestras e legislação vigente para 

capacitação de seu corpo Técnico- Administrativo e Docente, preparando-os para os 

desafios do ano de 2020, e na aplicabilidade das ações em consonância com as 10 

dimensões da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. 


