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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1° SEMESTRE/2016 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

 
 

25/02/2016 

• Realizar reunião da CPA p/ discussão sobre o 

“Cronograma de atividades Comissão – 1° sem./2016” 
e a elaboração do Relatório de Autoavaliação 

Institucional/2015, que deverá ser postado no e-MEC até 

o dia 30/03 do ano corrente; 
    

• Apresentar (relembrar conforme última reunião do 

2°sem./2015) as Dimensões do SINAES, que deverão ser 

avaliadas, para se decidir quais serão contempladas neste 

semestre; 
 

• Apresentar, como sugestão para a autoavaliação 

institucional/2016 (tendo em vista os aspectos 

institucionais já avaliados de 2014 até os dias atuais), as 

seguintes dimensões: 
 

- A responsabilidade social da Instituição (no que 

tange as políticas de ensino, pesquisa e extensão). – 

Através de formulários de perguntas para os alunos 
responderem. 
 
- A comunicação com a sociedade (comunicação 

interna/canais de comunicação; comunicação externa / 

imagem pública). - Através de formulários de 
perguntas para os alunos e pessoas do município 
responderem (n° definido de representantes da 
sociedade civil). 
 

- Política de atendimento aos estudantes (Programas de 

apoio ao discente; facilidade de acesso às informações 

institucionais). - Através de formulários de perguntas 
para os alunos responderem.  

• Todos os 

integrantes da CPA. 

1ª, 2ª  e 3ª 
semanas 

de Março / 
2016  

• Elaborar o Relatório de Autoavaliação 

Institucional/2015 que será postado no e-MEC até o dia 

30/03/2016. Redigir primeiro Relatório Parcial; 
 

• (R)estruturar os formulários de perguntas específicas 

(autoavaliação institucional) que serão aplicados; 
 

• Enviar os formulários, por e-mail, a todos os integrantes 

da Comissão, para análise e sugestões de ajustes, se 

necessário. 

• Membros da 

Comissão Interna da 

CPA. 

 

• Secretária da 

CPA. 
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MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

Início da 
4ª semana 
de Março 

/2016 

• Enviar o Relatório de Autoavaliação Institucional/2015, 

por e-mail, a todos os integrantes da CPA, para 

apreciação final antes da postagem.  

• Secretária da 

CPA. 

 

Dia 29 ou 
30/03/2016 

• Postar no Portal e-MEC o Relatório de Autoavaliação 

Institucional/2015. 

• Representante da 

CPA, Ana Cristina 

Licinio. 

3ª semana 
de Março/ 

2016 

• Apresentar Formulários de Autoavaliação 

Institucional/2016 aos dirigentes da FAME (Diretor 

Acadêmico e Diretor Administrativo-Financeiro da 

FUNJOBE), para apreciação e sugestões; 
 

• Encaminhar Formulário de perguntas, que será aplicado 

a pessoas da sociedade barbacenense, para o Instituto 

Conde Prados iniciar o trabalho; 
 

• Realizar trabalho de divulgação interna à comunidade 

acadêmica dos trabalhos propostos para o 1° 

semestre/2016 (através do site da FAME, quadros 

informativos, orientações aos representantes de todas as 

turmas). 

• Membros da 

Comissão Interna da 

CPA. 

 

• Secretária da 

CPA. 

 

• Profissional do 

Marketing, Bárbara 

Elisabeth. 

4ª semana 
de Março/ 

2016 

• Disponibilizar os Formulários de Autoavaliação 

Institucional/2016 para o profissional responsável postar 

no site da FAME. 

• Secretária da 

CPA. 

• Profissional do 

web site, Anderson 

Giovani. 

De 06/04 a 
03/05/2016 

• Disponibilizar o acesso (dos alunos da FAME – 2° ao 

12° períodos) à Avaliação Institucional no Portal 

Acadêmico do Aluno para os Formulários específicos 

serem respondidos. 

• Profissional do 

website. 

De 06/04 a 
06/05/2016 

• Disponibilizar pessoal para aplicar Formulários de 

pesquisa a pessoas da sociedade barbacenense (em locais 

pré-definidos). 

• Superintendência

Administrativo-

Financeira. 

• Pessoal contrato 

(a confirmar). 

• Pessoas da 

sociedade civil.  
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MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

De 09/05 a 
17/06/2016 

• Realizar trabalho de coleta e compilação dos dados dos 

Formulários respondidos pelos alunos (“Portal da CPA”) 

e pelas pessoas da sociedade civil (Formulários 

impressos) para elaboração de Relatório de 

Autoavaliação Institucional - 1° semestre de 2016. 

• Profissional do 

website. 

• Secretária da CPA 

e outros 

necessários. 

Quarta 
semana de 

Junho 
/2016 

• Divulgar resultados da etapa de autoavaliação 

institucional aos dirigentes da Instituição; 
 

• Divulgar resultados da etapa de autoavaliação 

institucional à comunidade acadêmica e disponibilizar 

informações das atividades desenvolvidas neste semestre 

no jornal local “Praça Pública” ou “Correio da Serra”. 

• Profissional do 

Marketing. 

• Secretária da 

CPA. 

Última 
semana de 

Junho / 
2016 

• Elaborar Plano de Ação como sugestão para as 

demandas percebidas na autoavaliação institucional 

realizada no semestre. Apresentá-lo aos dirigentes da 

Faculdade; 
 

• Realizar reunião final com todos os integrantes da CPA. 

Fechamento e balanço das atividades desenvolvidas ao 

longo do semestre letivo (data a ser confirmada na 

época). 

 

• 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. 

 

 

 

 

Barbacena, 22 de Fevereiro de 2016. 


