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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2° SEMESTRE/2017 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

 
 

24/08/2017 
 
 

 Realizar reunião da CPA p/ discussão sobre o 
“Cronograma de atividades da Comissão – 2° 
sem./2017” e aprovação deste, conforme abaixo: 

    
- Apresentar as propostas de trabalho da Comissão 
para o 2º sem./2017, tais como: Encontro com os 
Docentes para maiores orientações e divulgações sobre 
a importância dos trabalhos de autoavaliação 
institucional. 

 
- Apresentação dos quesitos para a avaliação dos 
Internatos sob a ótica dos parceiros onde os 
acadêmicos e professores estão presentes, que será 
feita através de Formulário para ser aplicado aos 
profissionais responsáveis. 
 
- Realização de entrosamento entre a equipe 
pedagógica da FAME para detalhes finais que visam a 
participação no “IV Encontro de Educadores – Da 
cognição à criatividade: os desafios da formação 
docente”, em Juiz de Fora, Minas Gerais (como ação 
proposta em resposta a demandas advindas de 
funcionários, em avaliação de política de gestão, que 
apontam a necessidade de formação continuada). 
 
- Realização de “V Encontro de Aprimoramento 
Docente”, atendendo a demandas advindas de 
professores e alunos, em avaliação de política de 
gestão, que apontam a necessidade de formação 
continuada e ampliação da política de pesquisa na 
Instituição. 
 
- Realizar verificação de “Relatório de Avaliação 
Institucional/2017”, versão integral, que será postado 
no Portal e-MEC em março de 2018, fechando o ciclo 
avaliativo estabelecido pelo SINAES. 
 

 Todos os 
integrantes da CPA.  

 



  FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA  
                                              FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA 

Praça Presidente Antônio Carlos, 08  São Sebastião    Barbacena – MG   
CEP 36202-336       Telefone: 32 3339-2950  

 
 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

 
30/08/2017 

 
2ª 

quinzena 

 Realizar 1º Encontro Pedagógico da CPA com os 
Professores da FAME 

 Representantes do 
Corpo Técnico-
Administrativo e do 
Corpo Docente, na 
CPA. 
 Professores da 
Instituição. 

31/08/2017  Efetivar a participação de sua equipe pedagógica no 
“IV Encontro de Educadores”, em Juiz de Fora. 

 Profissionais da 
Equipe Pedagógica 
da FAME, do Setor 
de Marketing, da 
Assessoria da 
Presidência da 
FUNJOBE.  

Setembro 
de 2017 

 
De18/09 a 
18/10/2017 

 Aplicar Formulário de Avaliação do Internato em 
Saúde Coletiva aos profissionais responsáveis pelos 
serviços públicos onde os professores e acadêmicos da 
FAME estão presentes. 

 

 Secretária da CPA 
(Letícia Miranda). 
 Representante do 
Corpo Técnico-
Administrativo 
(Ana Cristina 
Licinio).  
 Preceptores 
responsáveis pelo 
Internato. 

30/09/2017  Promover o “V Encontro de Aprimoramento 
Docente”. 

 Secretária da CPA 
(Letícia Miranda). 
 Representante do 
Corpo Técnico-
Administrativo 
(Ana Cristina 
Licinio), Lucimara 
Marugeiro e corpo 
docente. 
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MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

2ª 
quinzena 

de 
Outubro a 

2ª 
quinzena 

de 
Novembro 

de 2017 

 
 Realizar trabalho de compilação e análise dos dados do 
Formulário respondido pelos profissionais participantes. 
 
 Realizar “Quadro de ações propostas”, em caso de 
demandas necessárias para apresentação à Diretoria da 
FAME. 
 
 Divulgar resultados da etapa de autoavaliação 
institucional e sugestões de ações, aos dirigentes da 
Instituição. 
 
 Divulgar resultados da etapa de autoavaliação 
institucional aos profissionais dos serviços públicos 
envolvidos na etapa de avaliação e disponibilizar 
informações das atividades desenvolvidas no semestre 
(Quadro da CPA, site da FAME e outros pertinentes.). 
 

  
 Comissão Interna 
da CPA. 

 
 Profissional do 
website. 

 
 Secretária da 
CPA.  

Novembro 
de  

2017 

 
 Realizar verificação de “Relatório de Avaliação 

Institucional/2017”, versão integral, que será postado 
no Portal e-MEC em março de 2018, fechando o ciclo 
avaliativo estabelecido pelo SINAES. 
 

 Comissão Interna 
da CPA.  
 Diretores da 
Instituição.  

07/12/2017 

 
 Realizar reunião final da CPA. Fechamento e balanço 

das atividades desenvolvidas ao longo do semestre 
letivo (data a ser confirmada na época). 

 

 Todos os 
integrantes da 
Comissão. 

 

Barbacena, 24 de agosto de 2017.  


