
 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE INFORMA 

 

Elogios dos professores em participação na Autoavaliação Institucional  
- 2º semestre de 2019 

 
1. Excelente infraestrutura. 

2. Houve avanços importantes quanto à estrutura física.  

3. Visitei o Laboratório de Habilidades e fiquei impressionado com os recursos 

disponibilizados para o ensino. Parabéns aos idealizadores!  

4. Excelentes avanços quanto à oferta de novas ferramentas de ensino-aprendizagem.  

5. A FAME está no caminho certo, sempre buscando o que há de melhor em tecnologia e 

qualificação profissional para a melhoria do ensino-aprendizagem.  

6. Fantástico! Muito bom ver toda a melhoria na FAME. Sinto orgulho em fazer parte da 

equipe. 

7. A FAME vem dando exemplo de investimento e respeito ao processo educacional, mesmo 

contra o pessimismo do país. É um verdadeiro caso de sucesso. 

8. O laboratório de simulação realística é uma iniciativa fantástica. 

9. Muito bom! Esse é o caminho! 

10. Vejo que a FAME vem se aprimorando e incorporando novas tecnologias e metodologias 

de ensino. 

11. Uma instituição preocupada e atuante na modernização de todo o arsenal necessário ao 

ensino médico, se adaptando às novas exigências do mercado.  

12. A FAME tem avançado muito na estrutura física da instituição, com conforto, tecnologia, 

e aprimoramento dos funcionários em geral.  

13. Houve, nos últimos anos, uma sensível melhora nas condições de aprendizado na Escola. 

Boa parte do processo se deve à atuação forte e sensata dos membros da CPA, junto às 

diretorias acadêmica e administrativa. Nossas congratulações. 

14. Tudo na FAME está excelente!  

15. Excelente as modificações realizadas na estrutura física da FAME. Parabéns a direção!  

16. Noto uma grande preocupação da diretoria em investimentos em tecnologia, aérea física e 

formação/atualização dos professores.  

17. Uma revolução!! 



 

 

 

18. A FAME deu um salto de qualidade nos últimos dois anos em prol de colocar a faculdade 

em um novo patamar de ensino no que respeita metodologias de ensino e recursos 

inovadores. 

19. Sensacional! 

20. A FAME vem modificando sua estrutura e também atualizando a formação de seus 

professores para que eles sejam apenas mediadores, sendo o aluno o foco principal.  

21. A estruturação da FAME possibilitou trazer uma aula moderna e dinâmica.  

22. Parabenizo o investimento que tem sido feito nas instalações de prática (hospital Vilela) 

aonde dou aula de cirurgia As salas estão muito boas e bem organizadas.  

23. Parabéns à coordenação! As melhorias são inegáveis.  

24. Minha percepção como professor do internato é que a FAME tem investido bastante em 

estrutura para melhorar a qualidade do acadêmico, bem como do professor. 

25. Excelentes aquisições, que valorizam a aprendizagem, tanto discente quanto docente.  

26. Nestes últimos anos a FAME realizou muitas mudanças positivas em relação a sua 

infraestrutura e métodos de ensino aprendizagem. 

27. São notórios os avanços tecnológicos e estruturais da FAME.  

28. Excelente infraestrutura e corpo docente muito bem preparado e adaptativo as novas 

metodologias de ensino.  

29. A FAME tem se dedicado com afinco a melhorar as ferramentas tecnológicas a serviço 

do ensino, o que sem dúvida refletirá na qualidade do curso. No entanto sinto que a 

instituição não tem investido no pessoal docente, facilitando o aprimoramento dos 

professores, o que sem dúvida é tão ou mais importante que a tecnologia. 

30. É notável a melhoria no nível de qualidade da Instituição e o senso de compromisso de 

todos os envolvidos! 

31. São visíveis os esforços da Diretoria nos últimos anos para a modernização da estrutura 

física da faculdade. Há empenho também para a disponibilização de novas plataformas 

tecnológicas para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem na FAME.  

32. A FAME tem progressivamente realizado melhorias em todos os níveis, desde aspectos 

estruturais até o apoio e incentivo ao docente.  

33. A FAME teve nos últimos anos um avanço enorme em todos os seus setores, criando o 

espaço que considero ideal para sua missão de ensino. Este avanço atinge estrutura física, 

proposta pedagógica, relacionamento entre funcionários, direção, professores e alunos, 



 

 

 

criando um ambiente muito agradável de trabalho, que muito nos orgulha de pertencer a 

esta entidade. 

34. Houve melhorias nos últimos anos com impacto importante no ensino e estimulo da 

aprendizagem dos alunos. 

35. Acredito que a parte tecnológica está muito boa. 

36. Parabéns a toda equipe! Está tudo ótimo!  

 

 

Barbacena, 19 de Novembro de 2019. 

 

Secretaria da Comissão Própria de Avaliação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


