
 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2° SEMESTRE/2019 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

13/08/2019 

• Realizar reunião da CPA p/discussão sobre o 

“Cronograma de atividades da Comissão – 2° 
sem./2019” e aprovação deste, conforme abaixo: 
 

� Apresentar os novos integrantes da Comissão 

e entregar aos mesmos uma cópia do Ato 

Designativo; 

� Apresentar o Cronograma de Atividades do 2º 

sem./2019, inicialmente estruturado em 

reunião da Comissão Interna da CPA; 

� Solicitar apreciação e sugestões de melhorias 

do Cronograma (se necessário); 

 

� Apresentar os quesitos para a avaliação 

institucional (estrutural e de recursos 

materiais) que será realizada através de 

Formulário eletrônico aplicado a professores 

da FAME. Apresentar, ainda, os quesitos do 

Formulário de pesquisa que será aplicado 

também aos Egressos da FAME (para análise, 

ajustes (se necessários) e aprovação); 

� Destacar a ampliação dos veículos de contato 

e divulgação atuais da Comissão (Grupo de 

whatsapp e criação de e-mail institucional da 

CPA); 

 

� Verificar os apontamentos feitos pelos 

professores, membros da Comissão, em 

relação às visitas nas salas de aula (para 

maior divulgação do papel da CPA e retorno 

da última etapa de autoavaliação 

institucional). 

• Todos os integrantes da 

CPA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

3ª e 4ª 
semanas de 

Agosto/ 
2019 

• Período destinado à estruturação eletrônica dos 

Formulários que serão aplicados (a Professores e 

Egressos da FAME) para postagem no site da 

Faculdade. 

• Profissional do Website, 

Anderson Giovani, Secretária 

da CPA (Letícia Miranda). 

• Representante do Corpo 

Técnico-Administrativo 

(Lucimara Marugeiro).   

1ª semana 
de 

Setembro/ 
2019 

• Conscientizar os professores da FAME sobre a 

importância da participação de todos na Avaliação 

Institucional que será feita neste semestre, através de 

folders, aviso no site, mensagens via e-mail. 

•  Estudar viabilidade, junto ao setor de Marketing da 

FAME, de melhor forma de contato com os Egressos 

da Instituição para a participação na Pesquisa 

Institucional. 

• Secretária da CPA (Letícia 

Miranda). 

• Representante do Corpo 

Técnico-Administrativo 

(Lucimara Marugeiro).  

• Profissional do Marketing. 

De 10 de 
Setembro a 

10 de 
Outubro/ 

2019 

• Disponibilizar a Avaliação, no Portal da CPA, aos 

Professores e Egressos da FAME. 

• Estimular, via mensagens, contatos diversos, a 

participação desses atores na etapa de autoavaliação. 

• Período para a realização da Avaliação Institucional. 

 

• Secretária da CPA (Letícia 

Miranda). 

• Representante do Corpo 

Técnico-Administrativo 

(Lucimara Marugeiro). 

• Profissionais do Marketing e 

do Website. 

De 16 de 
Outubro a 

20 de 
novembro/ 

2019 

• Realizar trabalho de compilação e análise dos dados 

dos Formulários respondidos pelos professores e 

egressos participantes. 

• Elaborar quadro de sugestões de ações, a partir das 

demandas necessárias, para ser apresentado à 

diretoria e coordenação de curso da FAME.  

• Membros da Comissão 

Interna da CPA 

Última 
semana de 
Novembro/ 

2019 
 

• Divulgar resultados da etapa de avaliação e 

disponibilizar informações das atividades 

desenvolvidas no semestre (Quadro da CPA, 

representantes de turma, Diretório Acadêmico e site 

da FAME). 

• Realizar reunião final da CPA. Fechamento e 

balanço das atividades desenvolvidas ao longo do 

semestre letivo. Data a ser definida conforme 

disponibilidade de todos na época.  

• Comissão Interna da CPA. 

• Profissional do Website. 

• Todos os integrantes da 

CPA. 

 

Barbacena, 06 de agosto de 2019.                       Comissão Própria de Avaliação 

 


