
 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES –1° SEMESTRE/2020 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

20/02/2020 

• Realizar reunião da CPA p/discussão sobre o 

“Cronograma de atividades da Comissão – 1° 
sem./2020” e aprovação deste, além de outras 

ações, conforme abaixo: 
 

� Apresentar à Comissão seus novos integrantes 

e entregar aos mesmos uma cópia do Ato 

Designativo. 

 

� Informar aos representantes a indicação do 

novo Coordenador da Comissão em 

substituição ao Prof. Frederico Lopes Frazão. 

 

� Apresentar o Cronograma de Atividades do 2º 

sem./2020, inicialmente estruturado em 

reunião da Comissão Interna da CPA. 

 

� Solicitar apreciação e sugestões de melhorias 

do Cronograma (se necessário). 

 

� Revisar os aspectos que serão apresentados no 

Relatório de Autoavaliação Institucional, ano 

referência 2019, que será postado no Portal e-

MEC até o dia 30 de março corrente. – 

Retrospectiva das ações realizadas neste ano.  

• Todos os integrantes da 

CPA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

20/02/2020 

� Breve apresentação de pressupostos das 

dimensões do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES, para 

conhecimento dos novos integrantes da 

Comissão, e também a fim de definir quais 

serão avaliadas neste semestre, procurando 

considerar aquelas que especificamente estão 

sem avaliar a mais tempo (“A 

responsabilidade social da Instituição”, “A 

comunicação com a sociedade” e “A política 

•  



 

 

 

 

 

 

 

 

de atendimento aos estudantes”; por 

exemplo). 

� Apresentar a sugestão de aspectos 

institucionais para a avaliação pelo corpo 

discente, que será realizada através de 

Formulário eletrônico disponível no Portal 

Acadêmico do Aluno (para análise, ajustes (se 

necessários) e aprovação).  

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

1ª semana 
de Março / 

2020 

• Início da estruturação do Relatório de 

Autoavaliação Institucional / 2019. 

• Comissão Interna da CPA 

(professores e profissionais do 

corpo técnico-administrativo).   

2ª semana 
de Março / 

2020 

• Continuidade do Relatório de Autoavaliação 

Institucional. 

• Comissão Interna da CPA 

(professores e profissionais do 

corpo técnico-administrativo). 

• Entrosamento com 

Coordenação de Curso e com 

Núcleo Docente Estruturante – 

NDE. 

• Período destinado à estruturação eletrônica dos 

Formulários que serão aplicados (aos alunos da 

FAME) para disponibilização no site da 

Faculdade. 

• Representantes do Corpo 

Técnico-Administrativo 

Letícia Miranda e Lucimara 

Marugeiro, Profissional do 

Website (Anderson Giovani) e  

3ª semana 
de Março 
de 2020 

• Encontro da Comissão Interna da CPA para 

verificação/análise geral do Relatório de 

Autoavaliação Institucional / 2019– Versão final. 

• Comissão Interna da CPA 

(professores e profissionais do 

corpo técnico-administrativo).   

Dia 
30/03/2020 

• Postagem do Relatório de Autoavaliação / 2019 no 

Portal e-MEC. 

• Pesquisadora Institucional – 

Supervisora Pedagógica da 

Coordenação de Curso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

De 09 de 
Março a 01 
de Abril / 

2020 

• Período para divulgação dos trabalhos propostos 

pela CPA e conscientização da comunidade 

acadêmica.  

• Disponibilização de comunicados, avisos, 

chamadas para participação dos alunos, nos 

veículos institucionais: Quadro da CPA, Site da 

FAME, redes sociais, mensagens via whatsapp aos 

representantes de turma e do Diretório Acadêmico 

– D.A. para repasse aos colegas de período.  

• Visita dos representantes do Corpo Discente, 

integrantes da Comissão, às salas de 

aulas/períodos de curso (do 1º ao 8º) para 

orientações, estímulo à participação da etapa de 

autoavaliação institucional.  

• Representantes do Corpo 

Técnico-Administrativo 

Letícia Miranda e Lucimara 

Marugeiro, Profissionais do 

Marketing e do Website da 

FAME; 

• Acadêmicos integrantes da 

CPA; 

• Profs representantes da 

CPA; 

• Representantes de Turma; 

• Representantes do D.A.; 

• Profs preceptores dos 

Internatos. 

Dia 01 de 
Abril / 
2020 

• Disponibilizar a Avaliação, no Portal Acadêmico do 

Aluno, para a participação dos mesmos. 

 

• Secretária da CPA (Letícia 

Miranda). 

• Representante do Corpo 

Técnico-Administrativo 

(Lucimara Marugeiro). 

• Profissional  do Website. 

• Supervisora Pedagógica da 

Coordenação de Curso. 

De 01 a 30 
de Abril de 

2020  

• Período para a realização da Avaliação Institucional 

no Portal Acadêmico do Aluno. 

 

• Alunos do 2º ao 12º período 

25/04/2020 
• VIII Encontro de Aprimoramento Docente da 

FAME com abordagens sobre a CPA – Sistema de 

Autoavaliação Institucional (a confirmar) 

• Professores da FAME 

• Membros da Comissão 

Interna da CPA 

De 04 de 
Maio a 03 
de junho/ 

2020 

• Realizar trabalho de compilação e análise dos dados 

dos Formulários respondidos pelos alunos 

participantes. 

• Elaborar quadro de sugestões de ações, a partir das 

demandas necessárias, para ser apresentado à 

diretoria e coordenação de curso e Núcleo Docente 

Estruturante - NDE da FAME.   

• Membros da Comissão 

Interna da CPA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

Dia 04 de 
Junho de 

2020 
 

• 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). 

 

• Comissão Interna da CPA. 

• Profissionais do Website e 

do Marketing. 

 

Dia 18 de 
Junho de 

2020 

• Realizar reunião final da CPA. Fechamento e 

balanço das atividades desenvolvidas ao longo do 

semestre letivo. 

• Todos os integrantes da 

CPA. 

 

Barbacena, 20 de Fevereiro de 2020.             

 

 

Comissão Própria de Avaliação 

 


