
 

 

 

 

 

 

EI, ALUNOS! VOCÊS PARTICIPARAM DA 

AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE, A CPA ATUOU 

E A COMUNIDADE ACADÊMICA FICARÁ 

SABENDO... 

 

AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE PELO 

DISCENTE 

 – SEMESTRE REFERÊNCIA: Atuação dos 

Professores no 1º sem./2022   

Total de professores avaliados do 1º ao 8º período: 107 

Total geral de alunos convidados: 564 

Total geral de alunos participantes: 330 (58,5% do 

alunado da FAME convidado a participar) – do 2º ao 9º 

período de curso. 

NOTA: Alunos do período atual avaliaram os professores 

com os quais tiveram aula no período do semestre anterior. 

Ex.: Alunos do 2º período avaliaram os professores do 1º 

período / do 3º período avaliaram os professores do 2º e 

assim ocorreu até o 9º que avaliou os professores do 8º 

período de curso. 



 

ELOGIOS DE ALUNOS DA FAME NA AVALIAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE - 2º SEMESTRE DE 2022 

ELOGIOS – NA ÍNTEGRA 

1. De maneira geral, percebo os muitos avanços ocorridos na instituição, tais 

como as melhorias na infraestrutura da faculdade, maiores oportunidades em 

termos de PIC, PID e projetos de extensão, trazendo melhorias no currículo...  

2. Percebo que a maior parte dos docentes é de excelente qualidade, sendo ótimos 

profissionais. 

3. “... Professor Newton, excelente didática e postura, se mantém muito fiel ao 

conteúdo proposto e a aula segue uma linha de raciocínio coerente para o bom 

entendimento da disciplina”. 

4. “...Professor João Fábio, tem a habilidade de expressar o conteúdo de 

maneira clara e objetiva, facilitando a compreensão da disciplina. As disciplinas 

de Cuidados Paliativos, Medicina Intensiva, Reumatologia e Ginecologia e 

Obstetrícia são excelentes”. 

5. Na minha opinião, todos os alunos deveriam ter a experiência de rodar com a 

Juliana Zimmermmann na prática, o ambulatório dela é incrível. O ambulatório 

da Profª. Kathryn também é muito enriquecedor. 

6. Corpo docente ótimo, amo minha faculdade. 

7. Bons professores. 

8. Anderson Tavares foi um dos melhores professores que já tive. 

Extremamente capacitado e muito bom lecionando. 

9. Gostaria de elogiar, especialmente, os professores 

Tarcísio de Oliveira e Renato Laboissiere. Ambos 

apresentam amplo domínio do conteúdo, excelentes 

professores.  A professora Débora Amaral também é 

impecável, organizada e sempre disponível. 

 

 



 

ELOGIOS DE ALUNOS DA FAME NA AVALIAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE - 2º SEMESTRE DE 2022 

ELOGIOS – NA ÍNTEGRA 

10. Todos ótimos professores. 

11. Muito bom. Não consigo pensar em sugestões de melhorias no momento. 

12. O Professor Sebastião Vidigal é impecável. 

13. Os professores do 7° período, no geral, são muito bons. É um período que é 

de grande importância na nossa formação.  

14. Quero elogiar alguns professores que estão aqui porque amam ensinar!  

15. Ótima forma de avaliação do corpo docente. Satisfeita com tudo!  

16. Sem dúvida na minha humilde opinião o Professor Ronaldo se destaca, sabe 

demais, conhecimento fora da curva, atencioso, educado, muito disponível, 

prazeroso ter aula com ele. O Prof. Daniel Antero é muito colaborativo com os 

alunos, conhece muito bem do assunto. Eu adorei o Prof. Gualter. Prof. Pablo 

sabe muito, ótimo nível.  

17. De uma maneira geral o segundo período foi bom. 

18. Primeiramente gostaria de enaltecer o grupo docente, em especial os 

professores: Márcio (Anatomia II), Pablo (Anatomia II), Jonathan 

(Epidemiologia) e Sebastião Vidigal (Psicologia). São excelentes profissionais, 

e desempenham ótimo papel na educação.  

19. As aulas de Ortopedia do Professor Newton foram muito boas.  

20. Os professores são realmente qualificados; o carisma da Professora 

Flaviany, Márcio Cardoso e Vidigal fizeram toda a diferença para o bom 

aprendizado que obtive.  

21. O Professor Pablo é correto e excepcional, assim, como o Jonatan. 

22. De modo geral a maior parte dos professores foi 

excelente. Gostei especialmente das aulas da 

Professora Diana Fernandino em Fisiologia, muito 

didáticas e muito interessantes, os trabalhos foram 

muito produtivos e ajudaram a consolidar o 

conhecimento.  



 

ELOGIOS DE ALUNOS DA FAME NA AVALIAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE - 2º SEMESTRE DE 2022 

ELOGIOS – NA ÍNTEGRA 

23. Prof. Renatinho perfeito. 

24. Meu agradecimento e menção à professora Sônia Torres, professora de 

Pediatria, cujo  ensino é feito de uma forma totalmente agradável e compreensí-

vel. Com certeza, a melhor professora que eu já tive na faculdade.  

25. Os professores que acabei de ter aula a maioria são ótimos, sempre dispostos 

a ajudar mesmo que não seja em horário de aula. Sempre com muito boa vontade. 

26. Os professores são ótimos profissionais, bem como os demais colaboradores 

da faculdade. 

27. Bordoni, Canuto, Elcha, Flaviany e Queila são professores maravilhosos 

que inspiram alunos! Grata por todo aprendizado com eles até agora!  

28. “....destacando também que sei o quão inteligente é o Fred”... 

29. Em relação aos professores, gostei muito da didática da Dra. Sônia, do Dr. 

André Canuto, do Dr. Marcelo de Castro e da Dra. Ana Paula (prática de 

Pediatria) 

30. Professor Renato Vaz poderia lecionar aulas teóricas na Semiologia I, suas 

explicações são excelentes para entender a prática. 

31. A faculdade possui um corpo docente maravilhoso, com nomes principais 

como Renatinho, Sônia, Herbert, Welder, Bordoni, Filipe, Leda, Rômulo, 

entre outros. 

32. A faculdade tem evoluído muito na garantia de um 

melhor ensino para nós alunos. Excelentes professores, 

a possibilidade de acompanharmos práticas que fazem 

total diferença comparado a muitas outras faculdades. 

 

33. Os professores da faculdade são excelentes. 

34. A Sônia Torres é um espetáculo de professora. 

 



 

ELOGIOS DE ALUNOS DA FAME NA AVALIAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE - 2º SEMESTRE DE 2022 

ELOGIOS – NA ÍNTEGRA 

35. De uma forma geral a faculdade nos proporciona um ensino muito bom, 

nossos professores são em sua maioria excelentes. E só tenho elogios quanto à 

infraestrutura de nossa faculdade (biblioteca, laboratórios, laboratório de 

habilidades, salas de aulas). 

36. Os professores em sua maioria são excelentes. 

37. “...Existem professores os quais são extremamente capacitados e lecionam 

extremamente bem, por isso gostaria de enfatizar meu respeito e admiração por 

eles: Tarcísio de Oliveira, Diana, Renato Laboissiere, Débora e Leda”. 

38. Gostei bastante do corpo docente do segundo período como um todo. 

39. José Eugênio e Luiz Chartuni são os melhores professores da faculdade! 

Sabem muito, ensinam com prazer e estão sempre disponíveis.  

40. Estou muito satisfeita com os avanços e excelentes profissionais da 

instituição!!! 

41. Não tenho considerações a fazer, tudo atendeu ao esperado.  

42. Temos excelentes professores, que o alto padrão se mantenha!!! 

43. “Felipe de Reumato é um excelente professor...”. 

44. “... o Professor Lucas Simões é um professor maravilhoso assim como o 

Professor Eugênio”. 

45. Felipe de Reumato é um excelente professor.  

 

 

 

  

 

 

 



 

ELOGIOS DE ALUNOS DA FAME NA AVALIAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE - 2º SEMESTRE DE 2022 

 

ELOGIOS – NA ÍNTEGRA 

46. Os professores são ótimos profissionais,  bem como os demais colaboradores 

da faculdade. 

47. Bordoni, Canuto, Elcha, Flaviany e Queila são professores maravilhosos 

que inspiram alunos! Grata por todo aprendizado com eles até agora! 

48. No mais, tenho só a agradecer por todos os ensinamentos e oportunidades 

que a FAME tem passado para todos nós.   

49. A faculdade tem evoluído muito na garantia de um melhor ensino para nós 

alunos. Excelentes professores, a possibilidade de acompanharmos práticas que 

fazem total diferença comparado a muitas outras faculdades. A infraestrutura da 

faculdade é simplesmente perfeita, o ambiente, a limpeza e cuidado dos 

funcionários conosco. 

50. “... temos orgulho de estar em uma faculdade que nos acolhe e dá tudo (e 

mais um pouco) o que precisamos para nos tornamos os melhores profissionais 

possíveis”... 

51. A faculdade é incrível!!! Não tenho nada a reclamar!  

52. Considero a faculdade muito boa no geral. 

53. Faculdade excelente!  

54. Os professores em sua maioria são excelentes. 

55. 1) Professores Marcelo e Daniel sempre tentando 

driblar as dificuldades relacionadas às práticas, com 

preocupação constante com o aprendizado dos alunos; 

2) Funcionários da Biblioteca sempre solícitos e 

disponíveis. 

56. Não tenho considerações a fazer, tudo atendeu ao esperado.  

57. O Bruno é o melhor professor do 6º período. 

 



 

ELOGIOS DE ALUNOS DA FAME NA AVALIAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE - 2º SEMESTRE DE 2022 

 

ELOGIOS – NA ÍNTEGRA 

58. De uma forma geral a faculdade nos proporciona um ensino muito bom, 

nossos professores são em sua maioria excelentes. E só tenho elogios quanto a 

infraestrutura de nossa faculdade (biblioteca, laboratórios, laboratório de 

habilidades, salas de aulas).  

59. Acredito que a Instituição esteja avançando bastante no tocante à operação e 

estrutura. 

60. José Eugênio e Luiz Chartuni são os melhores professores da faculdade! 

Sabem muito, ensinam com prazer e estão sempre disponíveis. 

61. Estou muito satisfeita com os avanços e excelentes profissionais da 

instituição!!! 

62. Temos excelentes professores, que o alto padrão se mantenha!!! 

63. Acredito que a faculdade está cada vez mais empenhada em melhorar seu 

ensino. 

64. Faculdade com bons professores e profissionais. 

65. Profissionais competentes, organizados e justos. 

66. Gostaria de elogiar a professora de tutoria de Semiologia I, Dra. Lara 

Helena. Acrescento que o espaço de tutoria é muito importante para alunos 

interessados.  

67. Faculdade com bons professores e profissionais. 

68. Habilidades em lecionar e desenvolver raciocínio eficaz, relacionados à 

disciplina lecionada pelo Professor Anderson Tavares é exemplar. 

69. Todos os professores avaliados em geral muito 

bons. 



 

ELOGIOS DE ALUNOS DA FAME NA AVALIAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE - 2º SEMESTRE DE 2022 

ELOGIOS – NA ÍNTEGRA 

70. Tudo ótimo já! 

71. Deixo meu elogio em especial aos professores: Lucas Simões (Cirurgia - 

prática), José Eugênio (Gastro - teórica), Bruno Vale (Pneumo - teórica) e 

Gabriela Castro (Dermato - prática). 

72. Bordoni e Canuto os melhores professores.  

73. Sônia, melhor Professora, didática incrível, aprendizado de ponta, assim 

como Prof. João Fábio. 

74. Gostaria de salientar a extrema qualidade das aulas do professor Renatinho 

e da professora Diana. As aulas fluem de maneira leve, conseguimos reter 

conhecimento e as provas e trabalhos são compatíveis com tudo o que eles 

colocam em sala de aula. 

75. A metodologia da Profª. Diana e do Prof. Renatinho são sensacionais. 

76. A faculdade tem uma excelente infraestrutura com ótimos professores. 

77. A professora Sônia é excelente, deveriam ter mais aulas no CHERS com 

ela. 

78. Tenho Orgulho de estudar aqui!!! 

79. Queria deixa minha gratidão a dois professores especial, ao Renato 

Laboissiere, que já era conhecido de outras disciplinas e mantém sua excelência; 

já a Diana foi uma incrível surpresa, professora brilhante, em todos os aspectos. 

80. Acho os professores excelentes. 

81. Bordoni, Canuto, Elcha, Flaviany e Queila são 

professores maravilhosos que inspiram alunos! Grata 

por todo aprendizado com eles até agora! 

  

Barbacena, 30 de Outubro de 2022.     Comissão Interna da CPA/FAME/FUNJOBE  


