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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2° SEMESTRE/2015 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

2ª semana 
de Agosto/ 

2015 

• Reunião dos integrantes da CPA – 

“Comissão Interna”, para análise dos 

Formulários de Avaliação que serão 

aplicados aos acadêmicos dos Internatos de 

Habilidades em Urgência e Emergência,  

Saúde Coletiva e Hospitalar, aos professores 

e aos egressos da Faculdade. Reformulações 

necessárias. 

• Representantes da CPA do 

corpo docente (Prof. Frederico 

Frazão e Ronaldo Martins 

Ferreira), do corpo técnico-

administrativo (Profissionais 

Ana Cristina Licinio Tavares e 

Lucimara de Fátima Marugeiro 

– Secretária da CPA).  

 

 
 

3ª semana 
de Agosto/ 

2015 

• Reunião de todos os integrantes da CPA p/ 

reavaliação, análise e complementação (se 

for o caso) do “Cronograma de atividades 
de autoavaliação institucional – 2° 
sem./2015” (traçado por todos ao final do 1° 

semestre/2015) e, também, reinício formal 

dos trabalhos institucionais da Comissão 

neste semestre.    

• Todos os integrantes da CPA. 

3ª semana 
de Agosto/ 

2015 

•  Início dos trabalhos de divulgação interna 

sobre as atividades propostas para o semestre 

(contato com os professores/preceptores dos 

Internatos para lhes informar sobre as 

atividades de avaliação e solicitar apoio à 

execução das mesmas junto aos acadêmicos 

dos 10°, 11° e 12° períodos, por e-mail ou 

telefone); 

• Divulgação à comunidade acadêmica 

(através do Quadro Informativo da CPA, do 

site da Faculdade) do Cronograma de 

Atividades da Comissão – 2° semestre de 

2015.  

• Secretária da CPA; 

professores preceptores dos 

Internatos; profissional do 

Website; alunos da FAME.  

1ª semana 
de 

Setembro 
até 1ª 

semana de 
Outubro/ 

2015 

• Disponibilização dos Formulários de 

Avaliação aos acadêmicos dos Internatos, 

através dos professores preceptores (por e-

mail, para impressão do n° de cópias 

necessário, ou impressos - via correio 

convencional); 

• Disponibilização dos Formulários de 

Avaliação aos professores da FAME, através 

• Secretária da CPA;  

professores preceptores dos 

Internatos; acadêmicos dos 10°, 

11° e 12° períodos; professores 

da Instituição; egressos 

cadastrados no “Portal do 

Egresso”. 
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de e-mail; 

• Disponibilização dos Formulários de 

Avaliação aos egressos, por e-mail ou via 

“Portal do Egresso”. 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

Da 1ª 
semana de 
Outubro a 
1ª semana 
de Nov./ 

2015 

• Análise dos dados coletados dos formulários 

respondidos pelos acadêmicos dos 

Internatos. 

• Análise dos dados coletados dos formulários 

respondidos pelos professores da FAME. 

• Análise dos dados coletados dos formulários 

respondidos pelos egressos da FAME. 

• Formalização de “Relatório” sobre os 

resultados percebidos. 

• Integrantes da CPA – 

“Comissão Interna”. 
• Profissional responsável pelo 

“Portal do Egresso” - Website.  

2ª semana 
de 

Nov./2015 

• Elaboração de sugestões de ações em 

relação às demandas percebidas nas etapas 

de autoavaliação institucional do semestre, 

para serem encaminhadas aos dirigentes da 

Faculdade juntamente com os resultados 

compilados. 

• Membros da Comissão Interna 

da CPA. 

3ª semana 
de Nov./ 

2015 

• Disponibilização, aos dirigentes da 

Instituição, coordenador de curso, 

professores, acadêmicos envolvidos no 

processo e egressos da Faculdade, dos 

resultados de autoavaliação realizada, para 

conhecimento e planejamento de ações de 

melhorias que se fizerem necessárias. 

• Disponibilização também dos resultados 

gerais das etapas realizadas no Quadro 

Informativo da CPA e no site da Faculdade. 

 

• Comissão Interna da CPA. 

• Diretor Administrativo-

financeiro da FUNJOBE. 

Profissionais da equipe 

acadêmico-pedagógica da 

Instituição: diretor, coordenador 

de curso, supervisoras 

pedagógicas, professores. 

Acadêmicos dos Internatos. 

Egressos. 

• Profissional do Website. 

4ª semana 
de Nov./ 

2015 

• Reunião final com todos os integrantes da 

CPA. Fechamento e balanço das atividades 

desenvolvidas ao longo do semestre letivo. 

• Todos os integrantes da CPA. 

*A Comissão Interna é formada pelos profissionais que compõe a CPA e se reúnem informalmente na 

Instituição sempre que necessário, independentemente das reuniões ordinárias formais agendadas pela 

Comissão com todos os seus integrantes. 

**Este Cronograma será revisto no início do 2° sem/2015, tão logo a Comissão retorne às suas 

atividades. 

 

Barbacena, 25 de junho de 2015. 
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS PROPOSTOS PARA  AVALIAÇÃO 

� INTERNATOS 

 

- Acadêmico-pedagógicos teóricos e práticos do Internato de Habilidades em Urgência e 

Emergência; - Qualidade do curso para desenvolvimento das atividades neste Internato e 

condições ofertadas; 

- Acadêmico-pedagógicos teóricos e práticos do Internato em Saúde Coletiva; - Qualidade do 

curso para desenvolvimento das atividades neste Internato e condições ofertadas; 

- Acadêmico-pedagógicos teóricos e práticos do Internato Hospitalar - Qualidade do curso 

para desenvolvimento das atividades neste Internato e condições ofertadas; 

- Condições e ofertas para o desenvolvimento das atividades nos Internatos (alunos do 10°, 

11° e 12° períodos); 

- Avaliação do corpo docente dos Internatos. 

 

� CORPO DOCENTE 

- Acadêmico-pedagógicos (autoavaliação docente) e institucionais:  

• Com relação à faculdade de medicina de Barbacena no desenvolvimento de seu curso; 

• Com relação ao Projeto Político Pedagógico do Curso; 

• Com relação ao currículo do curso; 

• Com relação às atividades práticas ofertadas pelo curso; 

• Com relação aos discentes; 

• Com relação à sua atuação docente. 

 

� EGRESSOS 

- Avaliação sobre a FAME/FUNJOBE em relação à formação acadêmico-profissional 

recebida e outras questões que forem definidas. 

 

Barbacena, 25 de junho de 2015. 

 


