
ETAPAS DE AUTOVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL – 1° SEMESTRE 

DE 2014 – CPA INFORMA:                 
ATENÇÃO ALUNOS E 

PROFESSORES DA FAME, 
 

Confiram abaixo o 

percentual de participação 

do Corpo Discente na 

Avaliação dos seguintes 

aspectos da FAME: “Corpo 

Docente”, “Atendimento de 

Setores” e “Infraestrutura”, 

que ocorreu no 1°  

semestre/2014. 



DADOS REFERENTES AO PROCESSO 
DE AVALIAÇÃO DOCENTE PELO 

DISCENTE - 1° SEMESTRE / 2014 

� Número total de alunos 
convidados a participar da 
etapa de avaliação = 427 

� Número total de 
participantes efetivos = 67       
alunos = 15,69% – do 2° ao 9° 
períodos 

� N° total de professores 
avaliados = 87 
� Disciplinas envolvidas no 

processo de avaliação = 
Disciplinas do 1° ao 8° 
períodos (Matriz Curricular B 
- em vigor) e as Optativas. 
Total de Disciplinas = 58.  



N° DE ALUNOS PARTICIPANTES 
POR PERÍODO DE CURSO 

 
 

• 2° período = 5 alunos de 55 = 9,09% 

• 3° período=19 alunos de 74 = 25,6% 

• 4° período=13 alunos de 60 = 21,6% 

• 5° período=13 alunos de 49 = 26,5% 

• 6° período = 8 alunos de 39 = 20,5% 

• 7° período = 4 alunos de 66 = 6,06% 

• 8° período = 4 alunos de 31 = 12,9% 

• *9° período = 1 aluno de 53 = 1,88%     
 
*(Alunos no Internato em Habilidades em Urgência e 
Emergência).        

    

 



OBSERVAÇÕES: 
 

� Alunos do 1° período não participaram desta 

etapa de avaliação por serem novatos ainda, não 

terem maiores conhecimentos sobre os serviços 

institucionais prestados. 

� Os alunos de cada período avaliaram o corpo 

docente do seu período de curso anterior (2° 

sem./2013) ao atual (1° semestre/2014). 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 8° período. 

� Professores dos Internatos (9°, 10°, 11° e 12° 

períodos) não foram avaliados nesta etapa de 

avaliação. Desta forma, os alunos do 10°, 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. 

� Os resultados da avaliação de 

“Atendimento de Setores” e de “Infraestrutura” 



da FAME, realizada pelo seu Corpo Docente, 

foram disponibilizados aos diversos setores da 

Instituição, envolvidos no processo, e também aos 

professores de um modo geral.  

� N° de professores da Instituição convidados 

a participar desta etapa de avaliação = 88  

� N° de professores que participaram 

efetivamente da avaliação = 33 = 37,5% do 

corpo docente institucional 

 

 

 

Lucimara de Fátima Marugeiro   
Secretária da CPA/FAME/FUNJOB 

 
 

Barbacena, 24 de Junho de 2014. 
 

 
 
 
 
 



IMPORTANTE 
Os dirigentes da FAME e também os 

integrantes da Comissão Própria de 

Avaliação - CPA, visando facilitar a 

participação de seus alunos nas etapas de 

autoavaliação institucional, implementaram 

no 1° semestre de 2014 o “PORTAL DA CPA” 

(no site (www.funjob.edu.br), permitindo, 

assim, a “avaliação do corpo docente”, de 

“atendimento de setores” e, ainda, da 

“infraestrutura”. O Portal foi concretizado 

atendendo, também, às demandas do corpo 

discente que, em outras avaliações 

institucionais, solicitou tal implementação. 

A CPA parabeniza a todos os alunos que 

de fato participaram desta etapa de 

Avaliação Institucional e informa que os 

resultados específicos da “Avaliação 

Docente” e de “Atendimento de Setores” 

serão encaminhados aos profissionais 

avaliados, para apreciação e tomada de 

posição. 

Barbacena, 24 de junho de 2014. 


