
 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1° SEMESTRE/2021 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

Durante as 3 
primeiras 

semanas de 
fevereiro de 2021 

� Reunir e discutir ações propostas inicialmente para 

serem desenvolvidas pela CPA no decorrer do 1º 

semestre de 2021. 

� Interagir com a Equipe Pedagógica da FAME sobre 

os trabalhos propostos pela Comissão e demandas 

específicas que ainda requerem atenção institucional. 

� Rever o Regulamento da Comissão e ajustar as 

informações que se fizerem necessárias conforme a 

realidade institucional. 

� Elaborar Formulários de Autoavaliação Institucional 

que serão aplicados aos alunos da FAME. 

• Integrantes da 

Comissão Interna da 

CPA. 

23/02/2021 

� Realizar reunião da CPA p/discussão sobre o 

“Cronograma de atividades da Comissão – 1° 

sem./2021” e aprovação deste, conforme abaixo: 

 

� Apresentação dos novos integrantes da CPA, com 

entrega dos Atos Designativos para as funções. 

� Agradecimento aos membros que estão se desligando 

da Comissão em decorrência do período de vigência 

cumprido. 

� Breve explanação para os participantes da reunião 

sobre a filosofia dos trabalhos desenvolvidos pela 

Comissão (definição, objetivos, funções, dimensões 

do SINAES e alguns pontos importantes) - Menção 

do Regulamento da Comissão com revisão e 

atualizações feitas em fevereiro de 2021, enviado a 

todos por e-mail (para análise, sugestões, 

conhecimento). 

� Revisão de pontos importantes para a formalização 

do Relatório Integral de Autoavaliação Institucional 

– Triênio 2018/2019/2020 (Retrospectiva de etapas 

de Autoavaliação Institucional) que será informado 

no Portal e-MEC até dia 30 de março de 2021. 

� Destaque dos trabalhos desenvolvidos pela CPA no 

período Pandemia da COVID-19, resultados 

observados. 

• Todos os 

integrantes da CPA. 
• Profissionais da 

Equipe Pedagógica 

da FAME.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

� Apresentação dos dois Formulários de Autoavaliação 

Institucional (1ª e 2ª etapas): o primeiro com o foco 

em questões socioemocionais (proposto para ser a 

aplicado a todos os alunos da FAME) e o segundo 

para verificar a qualidade do “Ensino Remoto da 

FAME” (para os alunos do 2º ao 9º períodos de 

curso), elaborados inicialmente pela Comissão 

Interna da CPA (já apresentados à Equipe 

Pedagógica da FAME e encaminhados aos membros 

da Comissão), para a análise de todos, ajustes, e o 

que se fizer necessário para a finalização do 

documento.  

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

1ª e 2ª semana de 
março de 2021 

� Estruturar o primeiro Formulário de questões (de 

ordem socioemocional) para disponibilização na 

Plataforma (ainda a ser definida) que será acessada 

pelos alunos para a avaliação. 

� Período de conscientização aos alunos, que serão os 

participantes da primeira etapa do processo, sobre a 

importância da participação na Pesquisa 

Institucional. 

- Divulgar mensagens de orientações aos alunos: por 

e-mail (através da Secretaria da FAME), pelo 

whatsapp (através dos representantes de turma e do 

Diretório Acadêmico – D.A.), pelo site e mídias 

sociais da Faculdade.  

• Secretária, 

Coordenadora da 

CPA. 

• Profissionais do 

Website e da 

Tecnologia da 

Informação - T.I. 

• Representantes da 

comunidade 

acadêmica. 

• Secretaria de 

Ensino da FAME. 

De 15 de março a 
05 de abril de 

2021 

�  Disponibilizar o primeiro Formulário (Questões de 

ordem socioemocional) para os alunos (Portal 

Acadêmico do Aluno ou enviado por e-mail – 

dependendo da Plataforma que for definida para esta 

formalização). 

� Período para a realização da Pesquisa Institucional. 

• Coordenadora e 

Secretária da CPA, 

Profissional da 

Tecnologia da 

Informação e do 

Website. 

Durante as 3 
primeiras 

semanas de março 
de 2021 

� Elaborar o Relatório Integral de Autoavaliação 

Institucional – Trabalhos desenvolvidos durante o 

triênio 2018 / 2019 e 2020. 

• Integrantes da 

Comissão Interna da 

CPA. 

Na 4ª semana de 
março de 2021 

� Encaminhar Relatório Integral de Autoavaliação 

Institucional aos membros da Comissão para análise, 

sugestões e complementações que se fizerem 

necessárias. 

• Secretária e 

Coordenadora da 

CPA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

Última semana de 
março de 2021 

� Postar no Portal e-MEC do Relatório Integral de 

Autoavaliação Institucional finalizado. 
• Pesquisadora 

Institucional. 

Durante o mês de 
março até o dia 19 

de abril de 2021 

� Estruturar o segundo Formulário que será aplicado 

aos alunos (2º ao 9º períodos de curso) (“Qualidade 

do Ensino Remoto da FAME – Ferramentas 

tecnológicas e metodologias...) para disponibilização 

no Portal de Autoavaliação Institucional – “Portal da 

CPA”.  

• Profissional do 

Website. 

De 05 a 30 de 
abril 2021 

� Coletar dados advindos da primeira etapa - Pesquisa 

Institucional, já respondida pelos alunos. 

• Profissional do 

Website. 

� Analisar e formalizar os dados da primeira etapa – 

Pesquisa Institucional - para apresentação à 

Diretoria, Coordenação de Curso, Núcleo Docente 

Estruturante da FAME. 

• Integrantes da 

Comissão Interna da 

CPA. 

Última semana de 
abril de 2021 

� Divulgar os resultados da Pesquisa Institucional à 

comunidade acadêmica (primeira etapa aplicada) 

(via e-mail dos alunos, mensagens através dos 

representantes de turma e do D.A., disponibilização 

na página da CPA, no site da FAME). 

• Secretária, 

Coordenadora da 

Comissão. 

• Profissional do 

Website. 

Durante o mês de 
abril de 2021 

� Período de conscientização aos alunos, que serão os 

participantes da segunda etapa do processo, sobre a 

importância da participação na Autoavaliação 

Institucional. 

- Divulgar mensagens de orientações aos alunos: por 

e-mail (através da Secretaria da FAME), pelo 

whatsapp (através dos representantes de turma e do 

Diretório Acadêmico – D.A.), pelo site e mídias 

sociais da Faculdade. 

• Secretária e 

Coordenadora da 

Comissão. 

• Representantes do 

corpo discente na 

Comissão. 

• Representantes da 

comunidade 

acadêmica. 

• Secretaria de 

Ensino da FAME. 

• Profissional do 

Website. 

Última semana de 
abril de 2021 

� Disponibilizar o segundo Formulário (“Qualidade do 

Ensino Remoto da FAME...”) para os alunos (Portal 

Acadêmico do Aluno ou “Portal da CPA”. 

• Profissional do 

Website. 

Durante o mês de 
maio de 2021 

� Período para a realização da Autoavaliação  

Institucional. 

• Alunos do 2º ao 9º 

períodos de curso. 

• Profissional do 

Website. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

Durante o mês de 
junho de 2021 

� Coletar dados advindos da segunda etapa - 

Autoavaliação Institucional, já respondida pelos 

alunos. 

� Analisar e formalizar os dados da segunda etapa – 

Autoavaliação Institucional - para apresentação à 

Diretoria, Coordenação de Curso, Núcleo Docente 

Estruturante da FAME. 

• Integrantes da 

Comissão Interna da 

CPA. 

 Da última 
semana de junho 

até o dia 10 de 
julho de 2021 

�  Divulgar os resultados da Pesquisa Institucional à 

comunidade acadêmica (segunda etapa aplicada) (via 

e-mail dos alunos, mensagens através dos 

representantes de turma e do D.A., disponibilização 

na página da CPA, no site da FAME). 

• Coordenadora e 

Secretária da CPA, 

Profissional da 

Tecnologia da 

Informação e do 

Website. 

Na 1ª semana de 
julho de 2021 

� Realizar reunião final da CPA. Fechamento e balanço 

das atividades desenvolvidas ao longo do semestre 

letivo. 

• Todos os 

integrantes da CPA. 

 

Barbacena, 23 de Fevereiro de 2021.  
 

Comissão Própria de Avaliação  


