
 

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE 
 

 

QUADRO DE AÇÕES SUGERIDAS PELA CPA EM RELAÇÃO ÀS 

PERCEPÇÕES DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO CORPO  

DOCENTE DA FAME 

AÇÕES SUGERIDAS 
ATORES 

ENVOLVIDOS 
PRAZO 

- Convidar professores que obtiveram percentual de 

satisfação inferior a 70% na avaliação para entrosamento e 

orientações em prol de melhorias no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico em sala de aula: inovação de 

metodologia; flexibilidade docente; reflexão quanto à prática 

docente, entre outros aspectos que se fizerem necessários.  

- Coordenador 

de Curso 

 

- Diretor da 

FAME 

- No início do 

2º semestre de 

2019 

- Apresentar resultados gerais de avaliação docente, em 

reunião de Colegiado de Curso, bem como destacar de modo 

geral aspectos pedagógicos que requerem maior atenção, 

estimulando os professores a primarem cada vez mais pelo 

aperfeiçoamento docente e atualizações constantes; 

independentemente de os resultados terem sido 

significativos. Reforçar a necessidade de manutenção da 

qualidade dos serviços acadêmico-pedagógicos e o 

aprimoramento, quando se fizer necessário. Reiterar a 

importância da revisão e discussão de provas com os alunos, 

após a correção desta. 

- Coordenador 

de Curso 

 

- Supervisora da 

Coordenação de 

Curso 

- No início do 

2º semestre de 

2019 

- Realizar maior trabalho de orientação aos alunos da FAME 

destacando ainda mais o papel da CPA e autonomia desta no 

que diz respeito à tomada de providências institucionais, 

principalmente em relação ao Corpo Docente. 

- Integrantes da 

CPA 

- Iniciar no 2º 

semestre de 

2019 - 

continuamente 

- Estabelecer um trabalho focado de orientação sobre a CPA 

aos calouros da FAME. 

- Integrantes da 

CPA 

- Na Semana 

de 

Acolhimento 

aos Calouros 

– Final de 

Julho de 2019  

- Apresentar ao Diretor da FAME as solicitações e sugestões 

dos alunos de aspectos institucionais como um todo, 

advindas desta etapa de autoavaliação, e discutir sobre ações 

que poderão ser consideradas e postas em práticas, conforme 

ordem de prioridades.. 

- Integrantes da 

CPA 

- Final de 

junho de 2019 

Barbacena, 18 de junho de 2019. 
Comissão Própria de Avaliação 


