
 

 

 

  

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELO CORPO DOCENTE 

 

AVALIANDO ASPECTOS ESTRUTURAIS, RECURSOS PEDAGÓGICOS, TECNOLÓGICOS E CURSOS 
VOLTADOS P/ O APRIMORAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE BEM COMO PARA O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 
QUESTÕES AVALIADAS QUANTO AO NÍVEL DE QUALIDADE AVALIE CONFORME OS 

SEGUINTES CONCEITOS: 
5 = O – Ótimo > satisfatório, sem 

necessidades de melhorias.  
4 = MB – Muito Bom > satisfatório, 

porém com possibilidades de 
melhorias.  

3 = B – Bom > atende às necessidades, 
porém precisa obter melhorias.  

2 = R – Regular > disponível às 
necessidades, mas de maneira precária.  

1 = F – Fraco > não atende de forma 
alguma às necessidades. 

0 = NS – Não sei. / Ainda não utilizei.   

01 
Recursos acadêmico-pedagógicos e tecnológicos da FAME para 
utilização no processo ensino-aprendizagem. 

02 Laboratórios da FAME, de um modo geral. 
03 Centro de Habilidades e Simulação Realística da FAME. 
04 Estrutura física e funcionalidade das novas salas de aula. 

05 
Novas Plataformas digitais da FAME: Biblioteca virtual, ambiente 
virtual CANVAS, Repositório Institucional. 

06 
Importância dos cursos de aprimoramento que a FAME tem 
ofertado a seus professores, para a aplicação na prática docente 
cotidiana.   

07 
Metodologias ativas como facilitação da atividade docente bem 
como do processo ensino-aprendizagem, como um todo, na FAME.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Barbacena, 11 de Novembro de 2019. 

Secretaria da Comissão Própria de Avaliação – CPA/FAME/FUNJOBE 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

PERCEPÇÕES: 

- Dos 7 itens avaliados, pode-se perceber, de modo geral, o alto índice de satisfação dos professores que 

participaram deste processo avaliativo. 

- 5 itens se apresentaram acima de 93% de satisfação do professorado da FAME, o que aponta para excelentes 

resultados. 

- Nenhum dos itens avaliados apresentou índice de satisfação inferior a 85,5%. 

Posto isto, vê-se que os aspectos estruturais, recursos pedagógicos, tecnológicos e cursos voltados para o 

aprimoramento da prática docente e do processo de aprendizagem na FAME satisfazem seus usuários, 

contribuindo de modo muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos educacionais no contexto 

institucional. Os elogios e apontamentos descritos na avaliação institucional, pelos professores, também 

confirmam esta percepção de satisfação. E as críticas apresentadas, que serão analisadas pela Diretoria e Núcleo 

Docente Estruturante da FAME, com acompanhamento da CPA, servirão para o aperfeiçoamento das questões 

que ainda se fizerem necessárias.   

 Barbacena, 11 de Novembro de 2019.                                                      Secretaria da CPA  


