
 
 
 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/FAME/FUNJOBE 
 

COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES DA 2ª ETAPA DE AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL  - 1º SEMESTRE DE 2021 

 
 

PÚBLICO-ALVO: Alunos da Instituição de Ensino  - 2º ao 9º períodos 

ÁREA A SER AVALIADA: - Qualidade das Ferramentas Tecnológicas e Metodologias 

utilizadas no trabalho do Ensino Remoto  

– Qualidade do Ensino Remoto da FAME (Aulas teórico-cognitivas). 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 194 (36%) de 537 alunos convidados. 

 
 
- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
A Comissão Própria de Avaliação - CPA/FAME/FUNJOBE promoveu no 1º semestre de 

2021 a 1ª etapa de Autoavaliação Institucional que envolveu Pesquisa de caráter 

socioemocional, cujo público-alvo foi alunos do 1º ao 12º períodos, apresentando 402 

participações efetivas que contribuíram para a coleta de dados quantitativos e 

qualitativos. 

 
Esta primeira etapa do processo de Autoavaliação Institucional apresenta seu Relatório com 

gráficos, descrição de análise; documento este já compartilhado com a diretoria, coordenação 

de curso, equipe pedagógica e profissionais da Rede de Apoio ao Estudante da FAME; além 

de ser divulgada nos veículos de comunicação da Faculdade e no Quadro Informativo da CPA 

para conhecimento da comunidade acadêmica. 

 
Seguindo seu Cronograma de Atividades do 1ª semestre de 2021, a CPA promoveu também 

ao corpo discente da FAME, desta vez alunos do 2º ao 9º períodos, a 2ª etapa de 

Autoavaliação Institucional em que oportunizou a coleta de dados quantitativos sobre a 

“Qualidade do Ensino Remoto da Faculdade”, manifestação de percepções sobre o 

desenvolvimento das aulas teórico-cognitivas e elogios.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ELOGIOS DOS ALUNOS - NA ÍNTEGRA 

1. Parabéns pelo trabalho desenvolvido! 

2. 

Professores bem capacitados em relação à tecnologia, aulas bem preparadas e 

estruturadas, professores solícitos e dispostos a ajudar. Professores muito empenhados, 

aulas nos horários, sem atrasos, sem cancelamentos. O corpo docente está de 

parabéns!!! Aulas remotas têm sido muito proveitosas...  

3. 
Alguns professores se comprometeram muito bem com as aulas remotas durante a 

pandemia...  

4. 
Gostaria de agradecer as plataformas como Uptodate e Sanarflix que a faculdade nos 

oferece agregando positivamente... 

5. 
Fica nítido para nós estudantes o quanto a faculdade em si está tentando regularizar o 

período... 

6. As aulas online ajudam muito os alunos e minimiza os impactos da pandemia. 

7. 

Acho que a faculdade conseguiu se adaptar bem às atividades remotas e os 

professores também. Quanto ao EAD não tenho nada a reclamar e acho que a forma 

como se desenvolveu foi muito positiva... 

8. 
...No geral os professores tiveram empenho e se mostraram bem treinados para dar 

uma aula no ambiente virtual... 
9. Neste semestre, os professores estão bem inteirados do uso de tecnologias... 

10. Observo o empenho da FAME em sempre buscar o melhor!  

11. No geral, o desempenho da FAME no ensino remoto tem sido satisfatório. 

12. Muitos professores se adaptaram e o ensino melhorou de um período para o outro.  

13. 
Acredito que os professores estão se empenhando bastante para fazer as aulas terem 

a mesma qualidade das aulas presenciais... 

14. 

Quero parabenizar a FAME pelo ensino remoto e principalmente pela plataforma 

Uptodate e a biblioteca virtual, é simplesmente sensacional ter tantos livros ao nosso 

alcance e facilita muito o nosso estudo. É importante dizer que a grande maioria dos 

docentes tem o máximo de empenho no EAD, o que torna a FAME uma das melhores 

faculdades com ensino remoto que tenho visto... 

15. 
O ensino remoto é uma modalidade que veio para ficar e que favorece muitos 

aspectos, embora necessite de muitos ajustes ainda...   

16. 
Formas ativas de aprendizado como trabalhos e preparação de conteúdo têm sido 

melhor que aulas somente expositivas. 
Barbacena, 25 de junho de 2021.                 Comissão Interna da CPA/FAME/FUNJOBE 


