
 

 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – FAME/FUNJOBE 

 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1° SEMESTRE/2018 
 
 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

28/02/2018 

•  Realizar reunião da CPA p/ discussão sobre o 

“Cronograma de atividades da Comissão – 1° 
sem./2018” e aprovação deste, conforme abaixo: 

 
� Apresentar o novo membro representante da 

Sociedade Civil Edmundo Luiz Pereira da Silva Junior 

e agradecer a Sra. Adriana Maria Campos Furtado 

pelo tempo que atuou na CPA; 
�  Apresentar os quesitos para a avaliação docente, 

que será feita através de Formulário eletrônico 

aplicado aos alunos; 
� Sugerir melhorias do cronograma; 

� Sugerir locais que será divulgado o trabalho CPA 

segundo o que consta no relatório da FEICOB. 

• Todos os 

integrantes da CPA.  
 

Março de 
2018 

 

• Conscientizar os alunos da FAME sobre a importância da 

CPA e a participação de todos na avaliação dos Docentes 

que será feita este semestre através de foolders, aviso no 

site, visitas às salas de aulas, etc. 

• Divulgar a Instituição nos locais de atuação dos alunos 

como hospitais e ambulatórios. 

• Publicar no site do e-Mec o Relatório Final da CPA dos anos 

2015-2016-2017 

 

 

 

• Representantes do 

Corpo Técnico-

Administrativo, 

Docente e Discente. 

• Profissional do 

Marketing e 

Representantes do 

Corpo Técnico-

Administrativo 



 

Abril de 
2018 

• Aplicar o Formulário eletrônico da Avaliação dos Docentes 

pelos discentes da Faculdade de Medicina de Barbacena 

 

• Secretária da CPA 

(Letícia Miranda). 

• Representante do 

Corpo Técnico-

Administrativo (Ana 

Cristina Licinio).  

• Profissional do 
website. 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

Maio de 
2018 

 

• Realizar trabalho de compilação e análise dos dados do 
Formulário respondido pelos alunos participantes. 

 

 

• Representantes da 
CPA, Ana Cristina 
Licinio e Letícia 
Miranda. 

• Profissional do 
website. 
• Prof. Ronaldo 

Junho de 
2018 

 

 

• Divulgar resultados da etapa de avaliação dos Docentes  da 
Instituição e disponibilizar informações das atividades 
desenvolvidas no semestre (Quadro da CPA, representantes 
de turma e site da FAME). 

 

• Realizar reunião final da CPA. Fechamento e balanço das 
atividades desenvolvidas ao longo do semestre letivo (data a 
ser confirmada na época). 

 

• Comissão Interna 
da CPA.* 
• Profissional do 
website. 

• Secretária da CPA. 

 

• Todos os 

integrantes da CPA. 

Barbacena, 28 de Fevereiro de 2018. 
 

*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. 

 


