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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2° SEMESTRE/2014 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

1ª 
semana 

de 
Agosto/ 

2014 

• Reunião dos integrantes da CPA – 

“Comissão Interna”, juntamente 

com o Diretor da FAME, para 

escolha de novos integrantes da 

Comissão – Representantes do 

Corpo Discente - em substituição 

aos que estiveram em atuação no 

1° semestre de 2014. 

• A partir de sugestão de nomes, 

convidar formalmente os alunos 

respectivos para saber se 

apresentam interesse em participar 

da CPA. Explicar-lhes como 

funciona a Comissão e quais são as 

responsabilidades que irão assumir, 

em caso de aceitação.  

• Representantes da CPA 

do corpo docente (Prof. 

Frederico Frazão e 

Ronaldo Martins 

Ferreira), do corpo 

técnico-administrativo 

(Profissionais Ana 

Cristina Licinio Tavares e 

Silva e Lucimara de 

Fátima Marugeiro – 

Secretária da CPA) e 

Diretor da FAME. 

• Alunos sugeridos para 

comporem a Comissão. 

2ª 
semana 

de 
Agosto/ 

2014 

• Elaboração, pelo Diretor, do Ato 

Designativo nomeando os 

acadêmicos como novos 

Representantes do Corpo Discente,  

na CPA.  

• Diretor da FAME. 

 

• Secretária da Comissão. 

 

 
 

2ª e 3ª 
semanas 

de 
Agosto/ 

2014 
 
 
 
 

• Reunião dos integrantes da CPA – 

“Comissão Interna” – p/ discussão 

e elaboração do “Cronograma de 
atividades de autoavaliação 
institucional – 2° sem./2014” que 

será analisado e complementado 

(se for o caso) por todos os 

membros da CPA, em reunião 

ordinária, que marcará o reinício 

formal dos trabalhos institucionais 

da Comissão neste semestre. 

• Representantes da CPA 

do corpo docente (Prof. 

Frederico Lopes Frazão e 

Prof. Ronaldo Martins 

Ferreira) e do corpo 

técnico-administrativo 

(Profissionais Ana 

Cristina Licinio Tavares e 

Lucimara de Fátima 

Marugeiro – Secretária da 

CPA).  
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2ª e 3ª 
semanas 

de 
Agosto/ 

2014 
 
 
 

 

 

 

• Entrosamento com o Diretor da 

FAME para planejamento de 

Curso/Oficina Pedagógica (em 

retomada aos trabalhos 

institucionais de “Aprimoramento 

Docente”), como resposta às 

demandas percebidas no 1° 

semestre de 2014, através de 

“pesquisa” feita pela CPA junto ao 

Corpo Docente da FAME. 

• Contato com profissionais 

sugeridos para realizarem 

“Curso/Oficina Pedagógica” aos 

professores da FAME (a fim de 

lhes informar tema de interesse dos 

professores e “traçar” proposta de 

trabalho). 

• Contato com professores da 

FAME para saber, das datas 

sugeridas para o “Encontro de 

Aprimoramento Docente”/2014, a 

mais votada para a concretização 

do evento. 

• Contato com os professores da 

FAME para informar a data mais 

votada, em que a “Oficina 

Pedagógica” acontecerá e reiterar 

convite para o evento. 

• Elaboração do Formulário, que 

será entregue aos Setores da 

FAME, para avaliação de aspectos 

institucionais, e de “Ficha de coleta 

de dados” aos Coordenadores de 

Setores.   

 

 
• Diretor da FAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Secretária da Comissão. 
• Profissionais sugeridos 

para a Oficina/Curso aos 

professores. 

 

 

 

 

 

• Professores da 

Instituição. 
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MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

21 de 
Agosto / 

2014 

• Reunião com todos os membros da 

CPA para apresentação formal dos 

novos alunos, representantes do 

Corpo Discente. Entrega do Ato 

Designativo. 

• Apresentação do Cronograma de 

Atividades propostas para o 

semestre e realização de ajustes, se 

forem necessários. 

• Apresentação do “Formulário de 

Avaliação Institucional” e da 

“Ficha de coleta de dados” que 

serão entregues aos funcionários 

dos setores da FAME. 

• Todos os integrantes da 

CPA inclusive 

representantes do Corpo 

Discente do 1° semestre 

de 2014 e os novos que 

serão apresentados para 

assumirem as funções. 

De 25 de 
agosto a 

31 de 
setembro 

• Período para entrega e 

esclarecimentos, pelos membros da 

CPA, dos formulários de avaliação 

institucional aos funcionários dos 

setores da Faculdade, e de ficha de 

coleta de dados aos Coordenadores 

de Setores (que se reunirão com 

sua equipe direta de trabalho para 

responderem). 

• Integrantes da CPA – 

“Comissão Interna. 
• Funcionários dos setores 

da Faculdade. 

Dia 27 de 
Setembro 
de 2014 

• Encontro de Aprimoramento 

Docente / 2014. 

• Professores da FAME. 

• Profissionais da equipe 

acadêmico-pedagógica da 

Instituição: diretor, 

coordenador de curso e 

supervisoras pedagógicas, 

assessoras acadêmicas. 

Outubro 
de 2014 

• Análise dos dados coletados dos 

formulários respondidos pelos 

funcionários da FAME. 

• Formulação de Relatório sobre os 

resultados percebidos.  

• Integrantes da Comissão 

Interna da CPA, 

profissional do Website. 
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MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

Novembro 
de 2014 

• Entrega dos resultados da 

avaliação aos Dirigentes da FAME 

(Diretor Acadêmico e Diretor 

Administrativo) para conhecimento 

e planejamento de ações de 

melhorias, se necessárias. 

• Divulgação dos resultados obtidos 

nessa etapa de avaliação 

institucional aos envolvidos no 

processo. Retorno aos setores da 

Faculdade. 

• Integrantes da Comissão 

Interna da CPA. 

• Dirigentes da Instituição. 

• Funcionários da FAME. 

1ª semana 
de 

Dezembro 
de 2014 

• Reunião final com todos os 

integrantes da CPA. Fechamento e 

balanço das atividades 

desenvolvidas ao longo do ano 

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. 

 

Barbacena, agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

  


