
ATENÇÃO ALUNOS E PROFESSORES DA FAME,  
CPA INFORMA: ETAPAS DE AUTOVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

– 1° SEMESTRE DE 2015                 
 
Confiram abaixo o percentual de participação do Corpo 

Discente na Avaliação dos seguintes aspectos da FAME: 

“Corpo Docente”, “Atendimento de Setores” e “Infraestrutura”, 

que ocorreu no 1°  sem./2015. 

 
DADOS REFERENTES AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

DOCENTE PELO DISCENTE - 1° SEMESTRE / 2015 
� Número total de alunos convidados a participar da etapa de 
avaliação = 464 
 
� Número total de participantes efetivos = 413 alunos = 89% – 
do 2° ao 9° períodos 

 
� N° total de professores avaliados = 83 

 
� Disciplinas envolvidas no processo de avaliação = do 1° ao 
8° períodos. Total de Disciplinas = 53.  

 
N° DE ALUNOS PARTICIPANTES POR PERÍODO DE CURSO 

 

 

� 2° período=53 alunos de 58=91,37% 

� 3° período=62 alunos de 67=92,53% 

� 4° período=58 alunos de 65=89,23% 

� 5° período=67 alunos de 70=95,71% 

� 6° período=58 alunos de 61=95,08% 



� 7° período=44 alunos de 48=91,66% 

� 8° período=29 alunos de 35=82,85% 

� *9° período= 42 alunos de 60 = 70%  

*(Alunos no Internato em Habilidades em Urgência e 
Emergência).  
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
� Alunos do 1° período não participaram desta etapa de 

avaliação por serem novatos ainda, não terem maiores 

conhecimentos sobre os serviços institucionais prestados. 

� Os alunos de cada período avaliaram o corpo docente do 

seu período de curso anterior (2° sem./2014) ao atual (1° 

semestre/2015). Alunos do 2° período avaliaram os professores do 

1° período. Alunos do 3° período avaliaram os professores do 2° 

período. E assim sucessivamente até o corpo docente do 8° 

período. 

� Professores dos Internatos (9°, 10°, 11° e 12° períodos) 

não foram avaliados nesta etapa de avaliação. Desta forma, os 

alunos do 10°, 11° e 12° períodos não participaram desta etapa do 

processo.  

� Estes dados estão sendo emitidos pela Secretaria da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA da FAME/FUNJOBE. 

Lucimara de Fátima Marugeiro   
Secretária da CPA/FAME/FUNJOBE 

 
 

Barbacena, 06 de Maio de 2015. 


