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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE 

AÇÕES SUGERIDAS PELA CPA EM RELAÇÃO A ALGUMAS QUESTÕES 
ANALISADAS NA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 1° SEMESTRE/2016 

 
Participantes: Alunos do 2° ao 12° períodos – 458 (77,23%) respondentes / 135 (22,77%) 

abstenções. 
 

- Quanto aos resultados gerais desta etapa de Avaliação Institucional, destaca-se que os mesmos 

foram: disponibilizados no Quadro Informativo da CPA para conhecimento de todos da 

comunidade acadêmica (Gráficos); entregues - todos os Relatórios de análises e sugestões da CPA - 

aos Diretores da FAME; repassados (todos os Relatórios) aos professores da Instituição (por e-

mail); entregues aos Representantes de Turmas para serem disponibilizados e informados aos 

alunos das classes (Relatório de retorno da Diretoria e da CPA em relação às situações percebidas). 

Além destes, os resultados também foram disponibilizados no site da Faculdade (espaço reservado 

à Comissão Própria de Avaliação). 
 

Com relação ao Projeto Político Pedagógico do Curso – PPC 
- Quanto ao desconhecimento de alunos ao Projeto Político Pedagógico do Curso, sugere-se 
realizar uma maior divulgação da disponibilização (inclusive após a sua atualização/2016) deste 
documento em alguns setores da FAME: Biblioteca, Secretaria, Coordenação de Curso, Diretoria 

e Departamento de Apoio ao Estudante – DAE. Divulgação aos integrantes do Diretório 
Acadêmico – D.A. e aos representantes de turma (para serem porta-vozes junto aos alunos).  
 

Com relação à atuação dos professores da FAME com os quais você já teve aulas e/ou outras 
atividades acadêmicas 

Discussão da prova com os alunos após sua aplicação. 

Utilização dos resultados obtidos na avaliação do aluno como elemento de análise para a 

redefinição de conteúdos e procedimentos de ensino. 

 

- No que se refere à insatisfação dos alunos em relação à falta de prática de professores em discutir 

a prova com os discentes, após sua aplicação, esta questão será levada ao conhecimento do corpo 

docente (através de solicitação ao Coordenador de Curso para abrir discussão sobre este assunto em 

reunião de Colegiado, ainda neste 1° sem./ 2016 ou na 1ª reunião do 2° sem./2016). Além disto, 

estes resultados de avaliação serão disponibilizados ao corpo docente para análise e conhecimento e 

adoção de medidas em prol de resolução da situação percebida, da demanda apresentada pelo corpo 

discente.  

- A Diretoria da FAME, diante desta situação, sugere aos professores que disponibilizem em seu 

Cronograma de Aulas 01 aula após cada prova realizada, a fim de que esta seja discutida com os 

alunos independente dos resultados gerais que tenha apresentado (Se o professor programou 03 

provas para o semestre, deverá programar 03 aulas específicas, sendo 01 após cada prova, para a 

discussão solicitada pelos alunos). 
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AVALIANDO A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
Com relação aos canais de comunicação interna da FAME 

- Sugere-se, a partir dos resultados apresentados no item “Canais de comunicação interna da 

FAME”, que o Sistema de Ouvidoria da Faculdade seja mais divulgado interna e externamente 

(por meio de orientações aos alunos através dos representantes de turmas e do D.A. e outras 

estratégias a serem estudadas com o próprio Coordenador do Setor).  O fato de os alunos utilizarem 

outros canais de comunicação na Instituição mais diretos (conversa e atendimento pessoal nos 

setores, por exemplo, representação pelos “líderes” de turmas...) talvez seja um fator que tenha 

contribuído para esse desconhecimento do Sistema de Ouvidoria da Faculdade.   

AVALIANDO A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
Com relação à Comissão Própria de Avaliação – CPA/FAME/FUNJOBE  

- Embora os integrantes da CPA tenham a consciência de que atualmente realizam um trabalho de 

divulgação muito mais amplo das propostas de atividades e ações da Comissão no que tange ao 

processo de Avaliação Institucional, procurando levar a informação a toda comunidade acadêmica e 

funcionários também, os mesmos propõem intensificar ainda mais o sistema de comunicação e 

divulgação da Comissão Própria de Avaliação, estudando novas estratégias que favoreçam o maior 

conhecimento pelos alunos da Instituição.  
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Barbacena, junho de 2016. 


