
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2° SEMESTRE/2022 

 

MÊS 

 

AÇÕES PROPOSTAS 

 

ENVOLVIDOS 

No dia 02 de 

Agosto de 

2022 

 Apresentar aos calouros da Faculdade os pressupostos 

básicos da CPA/FAME, bem como a importância da 

Autoavaliação Institucional, e entregar aos estudantes 

folder informativo sobre a Comissão. Participação da 

CPA no Acolhimento aos Calouros. 

 Coordenadora da 

Comissão, com  

representante do 

Corpo Discente. 

Na 1ª 

semana de 

Agosto 

 Reunir e discutir ações propostas inicialmente para serem 

desenvolvidas pela CPA no decorrer do 2º semestre de 

2022. 

 Realizar entrosamento com Diretor da FAME sobre os 

trabalhos inicialmente propostos para serem 

desenvolvidos no semestre corrente.  

 Profissionais da 

Comissão Interna 

da CPA. 

 

Dia 

09/08/2022 

 Realizar reunião da CPA p/discussão sobre o 

“Cronograma de atividades da Comissão – 2° 

semestre/2022” e aprovação deste, conforme abaixo: 

 

  Aplicar Avaliação do Corpo Docente para os alunos do 

2º ao 9º períodos de curso; 

 Visitar salas de aula (do 2º ao 9º períodos) para 

conscientizar os alunos sobre a importância da 

participação na Avaliação Docente que será aplicada no 

semestre;  

 Divulgar as etapas de avaliação institucional nos 

veículos de comunicação da FAME (produzir artes 

informativas). Intensificar o sistema de conscientização 

aos alunos; 

 Apresentar os Formulários de Autoavaliação 

Institucional (Avaliação Docente e Avaliação Geral do 

Internato Hospitalar), inicialmente sugeridos para 

aplicação no 2º semestre/2022; 

 Trabalhar em parceria com a Coordenação do Internato 

Hospitalar para a aplicação da 2ª etapa de avaliação 

sobre aspectos gerais do Internato Hospitalar em Belo 

Horizonte e em Barbacena;  

 Dar seguimento aos trabalhos de atualização da página 

da CPA, no site da FAME.  

 E outras questões que se fizerem necessárias e forem de 

 Todos os 

integrantes da CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

interesse dos membros da Comissão. 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

No decorrer 

da 2ª 

semana de 

Agosto de 

2022 

 Visitar as salas de aulas dos períodos envolvidos na 

Avaliação do Corpo Docente. 

 Período de conscientização aos acadêmicos do 2º ao 9º 

períodos sobre a importância da participação na 

Avaliação Docente. 

 Estruturar o Formulário da Avaliação Docente para ser 

disponibilizado no Portal de Autoavaliação Institucional – 

“Portal da CPA” no site da FAME.  

 Membros da 

CPA. 

 Profissionais do 

Website e da 

Tecnologia da 

Informação - T.I. 

 Setor de 

Marketing FAME. 

De 15 a 30 

de Agosto de 

2022 

  Disponibilizar os Formulários de Questões da Avaliação 

Docente (no “Portal da CPA”) para os alunos 

participarem. 

 Período para a realização da Avaliação Institucional. 

 Profissional da 

Tecnologia da 

Informação e do 

Website E 

e Coordenadora  da 

CPA. 

1ª quinzena 

de Setembro 

de 2022 

 Coletar dados advindos da Avaliação do Corpo Docente, 

respondida pelos alunos do 2º ao 9º períodos. 

 Profissional do 

Website. 

 Analisar os dados e formalizar Relatório sobre a 

Avaliação Institucional - para apresentação à Diretoria, 

Coordenação de Curso e NDE. Elaborar Plano de Ação e 

apresentar à equipe conforme as demandas necessárias 

(se for o caso). 

 Integrantes da 

Comissão Interna 

da CPA. 

De 19 a 23 

de Setembro 

de 2022 

 Encaminhar os resultados da Avaliação Docente, 

individualmente, aos professores envolvidos na etapa 

avaliativa. 

 Coordenadora da 

CPA. 

 Divulgar os resultados gerais da Avaliação na Página da 

CPA (site da FAME), no Quadro Informativo da 

Comissão e comunicar aos alunos (através dos 

representantes de turmas) (via whatsapp) sobre a 

disponibilização dos resultados da Avaliação nos veículos 

de comunicação da Faculdade. 

 Profissionais do 

Website e do 

Marketing/FAME. 

 Coordenadora da 

CPA. 

2ª quinzena 

de Setembro 

de 2022 

  Disponibilizar o Formulário de Questões para o 

Coordenador do Internato Hospitalar (em Belo Horizonte) 

analisar a estratégia que irá adotar para aplicar a 

Avaliação. Período de conscientização aos alunos sobre a 

importância de participação na Avaliação. 

 Coordenador do 

Internato Hospitalar 

– Prof. Ricardo 

Marinho.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

Durante o 

mês de 

Outubro de 

2022 

 Período para a realização da Avaliação geral do Internato 

Hospitalar em Belo Horizonte, conforme estratégia 

estabelecida pelo Coordenador do Internato. 

 Coordenador do 

Internato Hospitalar 

– Prof. Ricardo 

Marinho. 

 Acadêmicos do 

Internato. 

Na 1ª 

quinzena de 

Novembro 

de 2022 

 Coletar dados advindos da Avaliação do Internato 

Hospitalar. 

 Profissional do 

Website. 

 Analisar os dados e formalizar Relatório sobre a 

Avaliação do Internato Hospitalar - para apresentação à 

Diretoria, Coordenação do Internato (para 

compartilhamento com os professores e acadêmicos 

envolvidos na etapa avaliativa),  Coordenação de Curso e 

NDE da FAME. Elaborar Plano de Ação e apresentar à 

equipe conforme as demandas necessárias (se for o caso). 

 Integrantes da 

Comissão Interna 

da CPA. 

Na 2ª 

quinzena de 

Novembro 

de 2022 

 Disponibilizar os resultados da Avaliação do Internato 

Hospitalar na página da CPA e Quadro Informativo da 

Comissão. 

 Coordenadora da 

Comissão, 

Profissionais do 

Marketing e do 

Website.  

Na 1ª  

semana de 

Dezembro  

de 2022 

 Realizar reunião final da CPA. Fechamento e balanço das 

atividades desenvolvidas ao longo do semestre letivo. 

 Todos os 

integrantes da CPA. 

 NOTA: No decorrer do 2º semestre letivo/2022, conforme data estabelecida pela Coordenação de 

Curso com a Coordenação do Internato Hospitalar em Barbacena, será aplicada a 2ª etapa de 

Avaliação deste Internato (contemplando os estágios que não puderam ser avaliados no 1º semestre 

deste ano). Também os registros na Página da CPA (site institucional) serão feitos devidamente, 

seguindo novo layout de divulgação das informações que se fizerem necessárias.  
 

Barbacena, 05 de Agosto de 2022.  
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A CPA/FAME/FUNJOBE informa que este 

Cronograma apresenta flexibilidade em relação às ações e aos prazos propostos para 

execução das mesmas, considerando que imprevisibilidades podem ocorrer. Contudo, se 

houver alterações, a comunidade acadêmica, os envolvidos no processo, serão informados 

devidamente. 

Comissão Própria de Avaliação  


