
ATENÇÃO ALUNOS E 

PROFESSORES DA FAME/FUNJOB, 
 

CONFIRAM ABAIXO O 

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO 

DO CORPO DISCENTE NA 

AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

QUE OCORREU NO 1° 

SEMESTRE/2013. 



DADOS REFERENTES AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DADOS REFERENTES AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DADOS REFERENTES AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DADOS REFERENTES AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

DOCENTE PELO DISCENTEDOCENTE PELO DISCENTEDOCENTE PELO DISCENTEDOCENTE PELO DISCENTE    ----    1° SEMESTRE / 1° SEMESTRE / 1° SEMESTRE / 1° SEMESTRE / 2013201320132013    

� Número total de alunos convidados a participar da Número total de alunos convidados a participar da Número total de alunos convidados a participar da Número total de alunos convidados a participar da 

avaliação docenteavaliação docenteavaliação docenteavaliação docente    ====    467467467467    

� Número total de participantes efetivosNúmero total de participantes efetivosNúmero total de participantes efetivosNúmero total de participantes efetivos    = = = = 254 254 254 254 

alunos = 54,38%alunos = 54,38%alunos = 54,38%alunos = 54,38%    ––––    do 2° ao 10 períodos    

� N° total de professores avaliadosN° total de professores avaliadosN° total de professores avaliadosN° total de professores avaliados    = 88= 88= 88= 88    

� Disciplinas envolvidas no processo de avaliação = Disciplinas envolvidas no processo de avaliação = Disciplinas envolvidas no processo de avaliação = Disciplinas envolvidas no processo de avaliação = 

Disciplinas do Disciplinas do Disciplinas do Disciplinas do 1° ao 7° períodos1° ao 7° períodos1° ao 7° períodos1° ao 7° períodos    ((((Matriz CurricularMatriz CurricularMatriz CurricularMatriz Curricular    B B B B ----    em em em em 

vigorvigorvigorvigor), as do ), as do ), as do ), as do 8° e 9° períodos8° e 9° períodos8° e 9° períodos8° e 9° períodos    ––––    ((((Matriz Curricular AMatriz Curricular AMatriz Curricular AMatriz Curricular A) e as ) e as ) e as ) e as 

Optativas. Optativas. Optativas. Optativas. Total de Disciplinas = 66Total de Disciplinas = 66Total de Disciplinas = 66Total de Disciplinas = 66        



N° DE ALUNOS PARTICIPANTES N° DE ALUNOS PARTICIPANTES N° DE ALUNOS PARTICIPANTES N° DE ALUNOS PARTICIPANTES 

POR PERÍODO DE CURSOPOR PERÍODO DE CURSOPOR PERÍODO DE CURSOPOR PERÍODO DE CURSO    
    

    

• 2° período2° período2° período2° período    = 35 alunos de 69 = = 35 alunos de 69 = = 35 alunos de 69 = = 35 alunos de 69 = 50,7%50,7%50,7%50,7%    

• 3° período 3° período 3° período 3° período = 32 alunos de 58 = = 32 alunos de 58 = = 32 alunos de 58 = = 32 alunos de 58 = 55,1%55,1%55,1%55,1%    

• 4° período4° período4° período4° período    = 20 alunos de 37 = = 20 alunos de 37 = = 20 alunos de 37 = = 20 alunos de 37 = 54%54%54%54%    

• 5° período5° período5° período5° período    = 33 alunos de 64 = = 33 alunos de 64 = = 33 alunos de 64 = = 33 alunos de 64 = 51,5%51,5%51,5%51,5%    



N° DE ALUNOS PARTICIPANTES N° DE ALUNOS PARTICIPANTES N° DE ALUNOS PARTICIPANTES N° DE ALUNOS PARTICIPANTES 

POR PERÍODO DE CURSOPOR PERÍODO DE CURSOPOR PERÍODO DE CURSOPOR PERÍODO DE CURSO    

• 6° período6° período6° período6° período    = 25 alunos de 48 = = 25 alunos de 48 = = 25 alunos de 48 = = 25 alunos de 48 = 52%52%52%52%    

• 7° período7° período7° período7° período    = 21alunos de 46 = = 21alunos de 46 = = 21alunos de 46 = = 21alunos de 46 = 43,7%43,7%43,7%43,7%    

• 8° período8° período8° período8° período    = 27alunos de 39 = = 27alunos de 39 = = 27alunos de 39 = = 27alunos de 39 = 69,2%69,2%69,2%69,2%    

• 9° período9° período9° período9° período    = 28 alunos de 56 = = 28 alunos de 56 = = 28 alunos de 56 = = 28 alunos de 56 = 50%50%50%50%    

• 10° período10° período10° período10° período    = 33 alunos de 50 = = 33 alunos de 50 = = 33 alunos de 50 = = 33 alunos de 50 = 66%66%66%66%    



OBSERVAÇÕES:OBSERVAÇÕES:OBSERVAÇÕES:OBSERVAÇÕES:    
� Alunos do 1° período não participaram desta etapa de avaliação pelo fato de serem 

muito novatos na Instituição e estarem bem no início do curso do referido período. 

� Os alunos de cada período avaliaram o corpo docente do seu período de curso 

anterior ao atual (1° semestre/2013). Alunos do 2° período avaliaram os professores do 1° 

período. Alunos do 3° período avaliaram os professores do 2° período. E assim 

sucessivamente até o corpo docente do 9° período. 

� Professores dos Internatos (10°, 11° e 12° períodos) não foram avaliados nesta etapa 

de avaliação. Desta forma, os alunos do 11° e 12° períodos não participaram desta etapa do 

processo.  

� Estes dados estão sendo emitidos pela Secretaria da Comissão Própria de Avaliação 

– CPA da FAME/FUNJOB. 

Lucimara de Fátima Marugeiro                                    Barbacena, Agosto de 2013.Lucimara de Fátima Marugeiro                                    Barbacena, Agosto de 2013.Lucimara de Fátima Marugeiro                                    Barbacena, Agosto de 2013.Lucimara de Fátima Marugeiro                                    Barbacena, Agosto de 2013.    



    

A Comissão Própria de Avaliação A Comissão Própria de Avaliação A Comissão Própria de Avaliação A Comissão Própria de Avaliação ––––    CPA CPA CPA CPA 

parabeniza a todos os alunos que parabeniza a todos os alunos que parabeniza a todos os alunos que parabeniza a todos os alunos que 

participaram desta etapa de Avaliação participaram desta etapa de Avaliação participaram desta etapa de Avaliação participaram desta etapa de Avaliação 

Institucional e informa que os resultados Institucional e informa que os resultados Institucional e informa que os resultados Institucional e informa que os resultados 

específicos da Avaliação Docente serão específicos da Avaliação Docente serão específicos da Avaliação Docente serão específicos da Avaliação Docente serão 

encaminhadosencaminhadosencaminhadosencaminhados    a cada professor avaliado a cada professor avaliado a cada professor avaliado a cada professor avaliado 

para para para para apreciação e tomada deapreciação e tomada deapreciação e tomada deapreciação e tomada de    posiçãoposiçãoposiçãoposição....    


