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“1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA CPA COM ALUNOS DA FAME” 
Nos dias 10 e 11/05/2017, a Comissão Própria de Avaliação – 

CPA/FAME/FUNJOBE realizou o seu “1º Encontro Pedagógico” de 2017 em que 
alunos do 1° ao 8° períodos participaram com uma representatividade de turma 
muito significativa, superando as expectativas dos membros da Comissão. Num 
total de 136 participantes, que foram divididos para a participação num dos dois 
dias definidos, seguindo a disponibilidade de tempo discente, estiveram presentes 
12 alunos do 1° período, 46 do 2º período, 09 do 3° período, 18 do 4° período, 17 
do 5º período, 11 do 6º período, 15 do 7° período e 08 alunos do 8° período.  

O encontro foi presidido pelo Coordenador da CPA, Prof. Ronaldo 
Ferreira Martins, com a participação dos membros Lígia Vidal e Urjel Aguiar, 
representantes do corpo discente; Ana Cristina Licinio e Lucimara Marugeiro, 
representantes do corpo técnico-administrativo; e Prof. Frederico Frazão, 
representante do corpo docente. 

Na oportunidade as seguintes questões foram apresentadas e discutidas 
com os participantes: O que é a CPA (definição da sigla e objetivo geral da 
Comissão); quais são seus integrantes; qual a autonomia da CPA junto aos Órgãos 
de decisão institucional; qual a importância da Comissão perante o Ministério da 
Educação; descrição de alguns avanços institucionais a partir de coleta de dados e 
ações da CPA; informações sobre o Portal de Avaliação Institucional – Portal da 
CPA e qual a importância da participação de todos os segmentos institucionais e da 
sociedade civil nos processos de avaliação institucional propostos. 

Foi possível perceber um maior conhecimento e interesse dos alunos a 
cerca dos trabalhos desenvolvidos pela CPA bem como da importância da 
participação da comunidade acadêmica, de um modo geral, nas atividades e ações 
propostas de autoavaliação institucional da Faculdade de Medicina de Barbacena 
que, certamente, primam pelo aprimoramento de suas ações e pela manutenção 
da qualidade de seus serviços educacionais prestados à sociedade brasileira. 

No 2º semestre de 2017, a CPA pretende realizar este “Encontro 
Pedagógico” com os professores da FAME visando ampliar o conhecimento dos 
mesmos sobre a importância da participação nos processos institucionais de 
avaliação promovidos. 

A CPA, juntamente, com a Diretoria da FAME agradece a presença de 
todos e reitera que a qualidade dos trabalhos propostos e desenvolvidos só é 
possível porque há o envolvimento de cada ator que compõe este importante 
cenário educacional. 
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