
 

 

 

 

 

TRABALHOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS PELA COMISSÃO INTERNA 
DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE 

 
Semestre: 2º de 2019 
 
Justificativa: Diante de estudos advindos do Curso “Novas Práticas de Trabalhos 

desenvolvidos por Comissões Próprias de Avaliações – CPAs”, análise de apontamentos 

gerais dos Tutores do Curso, bem como de experiências vivenciadas por CPAs de outras 

Instituições de Ensino do país, a Comissão Interna da CPA/FAME/FUNJOBE propõe novas 

ações para o 2º semestre de 2019 que enriqueçam, intensifiquem ainda mais os trabalhos 

que desenvolve no âmbito da Faculdade de Medicina de Barbacena, conforme a seguir: 

 

 Realizar (Representantes do Corpo Técnico-Administrativo da CPA) Curso “Novas 

Práticas de Trabalhos desenvolvidos por Comissões Próprias de Avaliações – CPAs” 

– promovido pela Coordenadoria-Geral de Avaliação dos Cursos de Graduação e IES 

(CGACGIES) e Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES) do INEP, de 

28 de agosto a 10 de outubro de 2019. 

 

 Promover o 2º Encontro Pedagógico com acadêmicos da FAME – envolvendo alunos 

do 2º ao 8º períodos de Curso – para que conheçam ainda mais os trabalhos 

realizados pela CPA/FAME/FUNJOBE, sintam-se parte fundamental nos processos 

de autoavaliação institucional, percebam a importância da atuação da CPA e a 

significativa participação desta nos avanços institucionais, bem como na resolução de 

situações necessárias – no decorrer do 2º semestre de 2019. 
 

 Promover o 2º Encontro Pedagógico com funcionários da FAME – com a mesma 

finalidade descrita acima – realizá-lo na Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho - SIPAT (08 de Outubro de 2019 – Terça-feira – De 
08h30min às 09h). 

 

 Promover o “VIII Encontro de Aprimoramento Docente da FAME” – destiná-lo para 

apresentação do tema: CPA/FAME/FUNJOBE importância, atuação, 

responsabilidades, parceria com os atores envolvidos no contexto institucional – 

Processos de Autoavaliação Institucional e importância para os avanços e inovações 

no âmbito da Faculdade. – Será realizado no início do 1º semestre de 2020. 
 



 

 

 

 

 Possibilitar a participação de um dos profs, membros do Corpo Docente da FAME, 

representante da CPA, no Encontro Acadêmico em Belo Horizonte, para abordagens 

sobre o ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudante. – Dia 05 de 
Outubro de 2019. 

 

 Apresentar a importância da CPA, seus trabalhos, funções, responsabilidades, etc. 

numa reunião do NDE – Núcleo Docente Estruturante, a fim de estreitar parcerias na 

tomada de decisões, análise de situações, resolução de problemas institucionais. – 

Dia 17 de Setembro de 2019. 
 

 Promover Encontro com todos os Representantes do Diretório Acadêmico da FAME 

e Representantes de Turma com a mesma finalidade já listada no 1º item. –  Dia 26 
de Setembro de 2019. 
 

 Entrosamento com a Diretoria Pedagógica e Administrativa da FAME (membros da 

Comissão Interna da CPA) para ampliação de alguns temas ligados aos trabalhos da 

CPA. Em Novembro de 2019. 
 

Barbacena, 03 de Agosto de 2019. 
 

Comissão Interna da CPA/FAME/FUNJOBE 
 

 

 

 


