
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 1° SEMESTRE/2022 

 
MÊS 

 
AÇÕES PROPOSTAS 

 
ENVOLVIDOS 

No dia 31 de 
Janeiro de 

2022 

 Apresentar aos calouros da Faculdade os pressupostos 
básicos da CPA/FAME, bem como a importância da 
Autoavaliação Institucional, e entregar aos estudantes 
folder informativo sobre a Comissão. Participação da CPA 
no Acolhimento aos Calouros. 

 Coordenadora da 
Comissão, com as 
representantes do 
Corpo Técnico-
Administrativo e 
Secretária. 

No decorrer 
do mês de 

fevereiro de 
2022 

 Trabalhar os dados coletados na etapa de Autoavaliação 
Institucional – Avaliação do Corpo Docente / 2º semestre 
de 2021. Formalizar Relatório(s) com os resultados, 
informações e percepções. 

 Divulgar resultados da etapa de avaliação institucional à 
Diretoria, Coordenação de Curso, Núcleo Docente 
Estruturante – NDE, Corpo Docente e Corpo Discente da 
FAME, através dos diferentes veículos midiáticos da 
Faculdade. 

 Integrantes da 
Comissão Interna da 
CPA. 

 Profissionais do 
Website e 
Marketing/FAME. 

 Secretária da 
Comissão. 

Durante o 
mês de 

março de 
2022 

 Reunir e discutir ações propostas inicialmente para serem 
desenvolvidas pela CPA no decorrer do 1º semestre de 
2022. 

 Analisar percentual de participação dos envolvidos nas 
etapas de Autoavaliação Institucional durante o Ciclo 
Avaliativo da Instituição de Ensino Superior – IES (2018 – 
2020), elaborando quadro descritivo com essas 
informações. 

 Interagir com os profissionais da Tecnologia da 
Informação e Website para inovação da página da CPA no 
site da FAME, otimizando a apresentação das informações 
referentes aos trabalhos desenvolvidos pela Comissão. 

 Elaborar Relatório de Autoavaliação Institucional (ano 
referência 2021 – 1º ano do novo Ciclo Avaliativo da IES 
– 2021 – 2023), divulgar o documento para a equipe 
pedagógica FAME, disponibilizá-lo na página da 
Comissão e postá-lo no Portal e-MEC até dia 29 de março 
de 2022.  

 Profissionais da 
Comissão Interna da 
CPA. 

 Profissionais do 
Website e da 
Tecnologia da 
Informação. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

Dia 
29/03/2022 

 Realizar reunião da CPA p/discussão sobre o “Cronograma 
de atividades da Comissão – 1° semestre/2022” e 
aprovação deste, conforme abaixo: 

 - Abordagem de pontos sobre o Relatório de Autoavaliação 
Institucional – 1º ano do novo Ciclo Avaliativo da Faculdade 
– ano referência 2021, que será postado no e-MEC até o final 
de março de 2022. 

- Apresentação do texto e arte do banner sobre trabalhos da 
Comissão que será produzido até o final de abril de 2022 (em 
gráfica) para divulgação nos espaços da IES. 

- Revisão de tempo de vigência na Comissão, como 
membro(s), a fim de se verificar se haverá a nomeação de 
novos integrantes ou renovação de período de atuação na 
função. 

- Realização de balanço geral sobre os trabalhos 
desenvolvidos em 2021 e discussão dos que serão 
desenvolvidos em 2022, 2º ano do Ciclo Avaliativo da IES. 
Aprovação das ações. Como sugestão da Comissão Interna da 
CPA, a partir da análise de demandas institucionais, para o 1º 
semestre de 2022: 

*Aplicar Pesquisa Institucional aos Egressos da 
Faculdade das 6 turmas convidadas (anos: 1980 – Turma 05 
/ 1981 – Turma 06 / 1982 – Turma 07/ 1995 – Turma 20 / 
1996 – Turma 21 / 1997 – Turma 22) para participar do “4º 
Encontro de Egressos/FAME”, que ocorrerá em setembro de 
2022; 
*Trabalhar em parceria com a Coordenação do Internato 
Hospitalar para a avaliação de aspectos relacionados aos 
estágios nas Unidades Hospitalares definidas para os 
estágios dos acadêmicos, em Belo Horizonte;  
*Visitar salas de aula para intensificar informações sobre 
os trabalhos da Comissão e a importância da participação de 
todos nas etapas avaliativas quando forem convidados; além 
de mencionar também sobre o ENADE como um 
instrumento de Avaliação Externa pelo qual a Instituição 
de Ensino passará conforme os períodos estabelecidos pelo 
SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior;  

 Todos os 
integrantes da CPA. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

*Dar seguimento aos trabalhos de modernização no layout 
da página da CPA, no site da FAME.  

- Apresentação de Formulários de Autoavaliação Institucional 
(para alunos do Internato Hospitalar) e da Pesquisa 
Institucional aos Egressos, inicialmente sugeridos para 
aplicação no 1º semestre/2022. 

- E outras questões que se fizerem necessárias e forem de 
interesse dos membros da Comissão.  

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

No decorrer 
do mês de 
Abril de 

2022 

 Analisar as questões que serão aplicadas aos acadêmicos 
do Internato Hospitalar (indicadas pelo Coordenador dos 
Estágios), de acordo com as Unidades Hospitalares nas 
quais atuaram. Realizar entrosamento com o Coordenador 
de Estágio. Esta será a 1ª etapa de avaliação do Internato 
Hospitalar assumindo aspectos específicos por estágios. 

 Período de conscientização aos acadêmicos do Internato 
para a participação na avaliação específica (pelo 
Coordenador de Estágio). 

 Estruturar o Formulário da Pesquisa Institucional aos 
Egressos/FAME para ser disponibilizado no Portal de 
Autoavaliação Institucional – “Portal da CPA” (ou em 
Plataforma que for considerada mais viável para acesso e 
participação). 

 Período de divulgação aos Egressos/FAME, sobre a 
importância da participação na Pesquisa Institucional e do 
retorno à Faculdade. 
- Convidar os egressos através de mensagens pelo 
whatsapp, pelo site da FAME e Portal do Egresso. 

 Secretária, 
Coordenadora da 
CPA. 
 Coordenador do 
Internato Hospitalar 
– Prof. Ricardo 
Marinho. 
 Profissionais do 
Website e da 
Tecnologia da 
Informação - T.I. 

 Setor de 
Marketing e CAD – 
Centro de Apoio ao 
Discente (que 
também tem acesso 
aos Egressos das 
Turmas definidas 
para a Pesquisa). 

No decorrer 
do mês de 
maio de 

2022 

  Disponibilizar os Formulários de Questões aos Egressos 
convidados para a Pesquisa Institucional (no “Portal da 
CPA”, Google Forms ou por e-mail – dependendo da 
estratégia que for definida para esta execução). 

 Período para a realização da Pesquisa Institucional. 

 Coordenadora e 
Secretária da CPA, 
Profissional da 
Tecnologia da 
Informação e do 
Website. 

Durante o 
mês de 

junho de 
2022 

  Disponibilizar os Formulários de Questões para os 
acadêmicos do Internato Hospitalar (conforme estratégia 
que o Coordenador de Estágio irá definir para esta 
concretização). 

 Período para a realização da Autoavaliação Institucional 
sobre os estágios nas Unidades Hospitalares em Belo 
Horizonte 

 Coordenador do 
Internato Hospitalar 
– Prof. Ricardo 
Marinho.  



 
 
 
 
 
 
 
 

MÊS AÇÕES PROPOSTAS ENVOLVIDOS 

Na primeira 
semana de 
julho de 

2022 

 Coletar dados advindos da Pesquisa Institucional, 
respondida pelos Egressos. 

 Profissional do 
Website. 

 Analisar os dados e formalizar Relatório sobre a Pesquisa 
Institucional - para apresentação à Diretoria, Coordenação 
de Curso e NDE da FAME. Elaborar Plano de Ação e 
apresentar à equipe conforme as demandas necessárias (se 
for o caso). 

 Integrantes da 
Comissão Interna da 
CPA. 

Na primeira 
semana de 
julho de 

2022 

 Coletar dados advindos da Pesquisa Institucional, 
respondida pelos acadêmicos do Internato. 

 Profissional do 
Website. 

 Analisar os dados e formalizar Relatório sobre a Pesquisa 
Institucional - para apresentação à Diretoria, Coordenação 
do Internato, Coordenação de Curso e NDE da FAME. 
Elaborar Plano de Ação e apresentar à equipe conforme as 
demandas necessárias (se for o caso). 

 Integrantes da 
Comissão Interna da 
CPA. 

Na segunda 
semana de 
julho de 

2022 

 Disponibilizar os resultados das etapas avaliativas do 
semestre na página da CPA para conhecimento da 
comunidade acadêmica, dos usuários do site e dos 
Egressos da Instituição. 

 Coordenadora da 
Comissão, 
Profissionais do 
Marketing e do 
Website.  

 Divulgar os resultados da Pesquisa Institucional aos 
Egressos (disponibilização na página da CPA, no Portal do 
Egresso no site da FAME, comunicados através do 
whatsapp dos envolvidos no processo). 

Na segunda 
semana de 
julho de 

2022 

 Realizar reunião final da CPA. Fechamento e balanço das 
atividades desenvolvidas ao longo do semestre letivo. 

 Todos os 
integrantes da CPA. 

 

Barbacena, 29 de Março de 2022.  
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A CPA/FAME/FUNJOBE informa que este 

Cronograma apresenta flexibilidade em relação aos prazos propostos para execução das 

ações, considerando que imprevisibilidades podem ocorrer. Contudo, se houver alterações, a 

comunidade acadêmica, os envolvidos no processo, serão informados devidamente. 

Comissão Própria de Avaliação  


