
 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2° SEMESTRE/2020 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

28/08/2020 

• Realizar reunião da CPA p/discussão sobre o 

“Cronograma de atividades da Comissão – 2° 
sem./2020” e aprovação deste, além de outras ações, 

conforme abaixo: 
 

� Apresentar à Comissão os resultados gerais dos 

trabalhos de Autoavaliação Institucional 

desenvolvidos na FAME – 1º semestre/2020. 

Discutir os poucos pontos que apresentam a 

necessidade de atenção para melhorias. 
 

� Apresentar o Cronograma de Atividades do 2º 

sem./2020, inicialmente estruturado em reunião 

da Comissão Interna da CPA e aprovado pela 

diretoria da FAME. 
 

� Solicitar apreciação e sugestões de melhorias do 

Cronograma (se necessário).   
 

�  Informar sobre um dos temas (Programado 

inicialmente para o VIII Encontro de 

Aprimoramento Docente – do ano 2019), 

“Treinamento e Aperfeiçoamento na Plataforma 

CANVAS” e Biblioteca Digital, demanda 

percebida em etapa de Autoavaliação passada, 

que fora desenvolvido com os professores da 

FAME nos dias 30 de julho e 01 de agosto de 

2020. 
 

� Informar sobre o VIII Encontro de 

Aprimoramento Docente (não realizado no ano 

passado e no 1º sem./2020 – conforme 

programado) que será realizado em Setembro e 

Outubro/2020, com o formato online. 

• Todos os 

integrantes da CPA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Semana de 28 de 
setembro a 09 de 
outubro de 2020 

• Período de conscientização dos professores e dos 

alunos (5º ao 9º períodos) sobre a Autoavaliação 

Institucional – Importância da participação de todos. 

• Divulgar cartaz informativo no site da Faculdade. 

• Enviar mensagem ao corpo docente e discente, pelo 

e-mail e também whatsapp (representantes de turma).  

• Secretária, 

Coordenadora da 

CPA. 

• Profissionais do 

Marketing, do 

Website e da T.I. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

 Na 2ª semana de 
outubro de 2020  

•  Disponibilizar o Formulário de Autoavaliação para 

os professores, no Portal do Professor no site da 

FAME.  

• Disponibilizar o Formulário específico para os alunos 

(Portal Acadêmico do Aluno). 

• Coordenação e 

Secretaria da CPA, 

Profissional da 

Tecnologia da 

Informação e do 

Website. 

De 09 de outubro 
a 10 de novembro 

de 2020 

• Realizar a Autoavaliação Institucional, no Portal do 

Professor no site da FAME. 

• Realizar a Autovaliação Institucional no Portal 

Acadêmico. 

• Corpo docente da 

FAME. 

• Alunos do 5º ao 9º 

períodos. 

Nos dias 19 e 
26/09/2020 
e 03, 17 e 

24/10/2020 

• Participar do VIII Encontro de Aprimoramento 

Docente da FAME – disponibilizar o Curso com o tema 

Currículo Baseado em Competências – CBC. 

• Professores da 

FAME, 

representantes de 

turma e do Diretório 

Acadêmico. 

• Profissionais da 

assessoria 

pedagógica da 

FAME. 

• Membros da 

Comissão Interna da 

CPA. 

De 11 de 
novembro a 04 de 
dezembro de 2020 

• Realizar trabalho de compilação e análise dos dados 

dos Formulários respondidos pelos professores e alunos 

participantes. 

• Elaborar quadro de sugestões de ações, a partir das 

demandas necessárias, para ser apresentado à Diretoria, 

Coordenação de Curso e Núcleo Docente Estruturante - 

NDE da FAME.   

• Membros da 

Comissão Interna da 

CPA.  

• Profissionais do 

Website e da 

Tecnologia da 

Informação da 

FAME. 

Até final da 2ª 
semana de 

dezembro de 2020 
 

• Divulgar resultados da etapa de autoavaliação e 

disponibilizar informações das atividades desenvolvidas 

no semestre (aos professores e à comunidade acadêmica 

por e-mail, na página da CPA no site da FAME). 

• Comissão Interna 

da CPA. 

• Profissionais do 

Website e do 

Marketing da 

FAME.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

Na 2ª semana de 
dezembro de 2020 

• Realizar reunião final da CPA. Fechamento e balanço 

das atividades desenvolvidas ao longo do semestre 

letivo. 

• Todos os 

integrantes da CPA. 

 

Barbacena, Agosto de 2020.  
 

Comissão Própria de Avaliação  


