
 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE 

 

ANÁLISE GERAL DE PERCEPÇÕES,  PELO CORPO DISCENTE, DOS AVANÇOS INSTITUCIONAIS  

Total geral de alunos convidados: 504 

Total geral de alunos participantes: 457 (90,7% do alunado da FAME convidados a participar) 

 

PERCEPÇÕES DE AVANÇOS INSTITUCIONAIS 

Avanços na Infraestrutura e Reformas na Faculdade 

- Laboratórios, biblioteca, salas de aula. Reformas evidentes e significativas na Instituição. Ampliação da acessibilidade no 

interior da FAME. Disponibilização de ar condicionado, melhor iluminação, entre outras. Melhorias relevantes no CAM – 

Centro Acadêmico Multiprofissional (Antigo Ambulatório Vilela). 

Total de apontamentos favoráveis a estas evoluções = 321. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERCEPÇÕES DE AVANÇOS INSTITUCIONAIS 

Maior Qualidade no Atendimento aos Alunos – FAME 

– Preocupação com a saúde mental dos alunos. Maior atenção quanto aos alunos irregulares no curso. Criação de Grupos de 

Apoio aos alunos. Assistência Psicológica mais ativa aos estudantes da Instituição. Atenção significativa de muitos 

profissionais da FAME aos alunos. 

Total de apontamentos favoráveis a estas evoluções = 31. 

 

Recursos Tecnológicos - Inovações 

- Evolução: Base de dados “UpToDate”, CANVAS, TOTVS, Biblioteca Virtual, sistema de renovação online de livros, 

investimentos tecnológicos, aulas com recursos em 3D, criação Centro de Habilidades e Simulação Realística, recursos 

mais modernos nos Laboratórios para melhor desenvolvimento das aulas práticas. 

Total de apontamentos favoráveis a estas evoluções = 117. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERCEPÇÕES DE AVANÇOS INSTITUCIONAIS 

Internet 

- Melhorias no Wi-fi, na rede de um modo geral, maior agilidade de acesso à internet.  

Total de apontamentos favoráveis a estas evoluções = 13. 

 

Metodologia de Trabalho Docente 

- Maior disponibilidade de atendimento ao aluno – pelo docente. Maior flexibilidade docente e melhoria na didática de 

muitos professores da FAME. 

Total de apontamentos favoráveis a estas evoluções = 33. 

 

Qualidade das Atividades (Ensino, Pesquisa, Extensão) 
- Melhoria nas atividades práticas. Aumento da oferta de Projetos de Extensão. Possibilidade de intercâmbio com outras 

Instituições de Ensino. Maior incentivo às atividades extracurriculares. Maior interdisciplinaridade presente no contexto das 

aulas. Ampliação das atividades de Pesquisa na FAME. 

Total de apontamentos favoráveis a estas evoluções = 57.  

 



 

 

 

 

 

PERCEPÇÕES DE AVANÇOS INSTITUCIONAIS 

Ampliação das áreas de convivência e oferta de atividades físicas e de lazer 

- Construção da Academia de ginástica. Oferta de práticas de Yoga.  Melhor qualidade no espaço da cantina. Ampliação 

dos espaços para o Diretório Acadêmico e outros da Faculdade. 

Total de apontamentos favoráveis a estas evoluções = 36. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

- Alguns alunos não se manifestaram. 

- As poucas críticas pontuais sobre professores e/ou outras insatisfações institucionais serão encaminhadas de modo 

particular aos referidos e também à Diretoria da FAME, destacando que mais de 90% foram de percepções de evoluções no 

âmbito da Faculdade como um todo; pontos positivos destacados pela maioria do alunado.  

 

Barbacena, 17 de Junho de 2019.  

Comissão Própria de Avaliação 


