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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1° SEMESTRE/2014 

MÊS AÇÕES ENVOLVIDOS 

3ª 
semana 

de 
Fevereiro

/2014 

• Reunião dos integrantes da CPA – 

“Comissão Interna”* (formada por 

profissionais da FAME/FUNJOB) 

– para organização dos arquivos 

que comporão o Relatório de 

Atividades da CPA/2013 a ser 

postado no Portal e-MEC até 

30/03/2014. 

• Representantes da CPA 

do corpo docente (Prof. 

Benedito de Oliveira 

Veiga e Ronaldo Martins 

Ferreira) e do corpo 

técnico-administrativo 

(Profissionais Ana 

Cristina Licinio Tavares e 

Silva e Lucimara de 

Fátima Marugeiro – 

Secretária da CPA). 

4ª 
semana 

de 
Fevereiro

/2014 

• Reunião dos integrantes da CPA – 

“Comissão Interna” – para 

discussão e elaboração do 

cronograma inicial de atividades 
de autoavaliação institucional 
para apresentação, análise e 

complementações (se for o caso) de 

todos os integrantes da CPA, em 

reunião ordinária, que marcará o 

reinício formal dos trabalhos 

institucionais da Comissão. 

• Representantes da CPA 

do corpo docente (Prof. 

Benedito de Oliveira 

Veiga e Prof. Ronaldo 

Martins Ferreira) e do 

corpo técnico-

administrativo 

(Profissionais Ana 

Cristina Licinio Tavares e 

Lucimara de Fátima 

Marugeiro – Secretária da 

CPA).  

13 de 
Março / 

2014 

• Reunião geral da CPA para 

apresentação de novo integrante da 

Comissão (em substituição ao 

representante do Corpo Docente, 

Prof. Benedito de Oliveira Veiga) e 

também para apresentação e 

aprovação do Cronograma de 

Atividades da CPA/1° semestre de 

2014.  

• Todos os integrantes da 

CPA: representantes do 

corpo docente, do corpo 

técnico-administrativo, da 

Sociedade Civil, do corpo 

discente e Coordenador da 

Comissão. 
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MÊS AÇÕES ENVOLVIDOS 

13 de 
Março / 

2014 

• Apresentação dos Formulários de 

Avaliação da infraestrutura e de 

atendimento de setores da FAME, 

sugeridos para aplicação aos alunos 

e também aos professores da 

Instituição.   

• Todos os integrantes da 

CPA: representantes do 

corpo docente, do corpo 

técnico-administrativo, da 

Sociedade Civil e do 

corpo discente.  

Abril/ 
2014 

• Aplicação aos alunos (2° ao 8° 

períodos) e aos professores da 

FAME de formulários de avaliação 

da infraestrutura e de atendimento 

de setores da Faculdade.   

• Integrantes da Comissão 

Interna da CPA. 
• Integrantes do Diretório 

Acadêmico da FAME e 

Representantes de Turma. 
• Alunos da 

FAME/FUNJOB (do 2° 

ao 8° períodos). 
• Professores da FAME.  

Maio/ 
2014 

• Análise dos dados coletados nos 

formulários aplicados aos alunos da 

FAME (do 2° ao 8° períodos) e 

professores. 

• Integrantes da Comissão 

Interna da CPA, 

profissional de 

processamento de dados 

(Prof. Márcio Heitor) e 

colaboração do 

profissional responsável 

pelo site, Anderson 

Giovani. 

Início de 
Junho/ 
2014 

• Divulgação a toda a comunidade 

acadêmica (alunos e professores) 

dos resultados obtidos nessa etapa 

de avaliação institucional. 

• Alunos, professores, 

dirigentes da Instituição e 

profissionais acadêmico-

pedagógicos da FAME. 
*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, março de 2014. 


