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CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DA CPA/FAPAM 

2017/1 

 

Janeiro * 

Contato via e-mail e grupo de Whatsup entre os membros da 
CPA/FAPAM com o objetivo de manutenção de diálogo entre todos os 
representantes da Comissão Própria de Avaliação 
Realização de pesquisa com órgãos públicos e privados de Pará de Minas, 
com o intuito de visualizar a visão da comunidade sobre a IES 
Disponibilização dos resultados a Avaliação Institucional do 2º semestre 
de 2016 

Fevereiro 
* 

Visitas, durante os primeiros dias de aulas, às salas de aula com o objetivo 
de ofertar as boas-vindas como também ressaltar o trabalho desenvolvido 
pela CPA/FAPAM em 2016, como também os objetivos para o ano de 
2016 

23 
Reunião com objetivo de discutir medidas a serem implementadas durante 
o ano de 2017 

Março 

* 
Reunião com a Diretoria e com o Setor de Comunicação para definir 
estratégias para a Avaliação Institucional do 1º semestre de 2017 

* 
Visita in loco do dos avaliadores do Ministério da Educação para 
recredenciamento institucional 

 

Seminário na FAPAM para apresentação dos resultados da Avaliação 
Institucional do 2º semestre de 2016 e dos dados da pesquisa coletados na 
pesquisa com órgãos públicos e privados sociais, realizada em janeiro de 
2017 

30 
Reunião Ordinária com o objetivo de discussão de medidas de divulgação 
de atividades dos trabalhos da CPA/FAPAM, com o objetivo de 
preparação para a Avaliação Institucional do primeiro semestre de 2017 

Abril 

* 
Divulgação inicial dos preparativos para a Avaliação Institucional do 
primeiro semestre de 2017 

27 
Reunião Ordinária da CPA/FAPAM com o objetivo de concluir a 
discussão dos itens a serem inseridos no questionário de Avaliação 
Institucional referente 1º semestre de 2017 

Maio 

* 
Disponibilização do questionário de Avaliação Institucional do primeiro 
semestre no sítio web da FAPAM.  

* 
Visita às salas de aula para comunicação e motivação dos alunos na 
participação do processo avaliativo.  

25 Reunião Ordinária da CPA/FAPAM 

Junho 29 
Reunião Ordinária com o objetivo de discussão dos resultados coletados na 
Avaliação Institucional do primeiro semestre de 2017, após recebimento 
dos dados pelo Setor de Informática. 

 
PARÁ DE MINAS/MG, 1º de dezembro de 2016. 

 
PROF. DR. MÁRCIO EDUARDO SENRA NOGUEIRA PEDROSA MORAIS 

Coordenador da CPA/FAPAM 
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CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DA CPA/FAPAM 
2017/2 

 

Agosto 

* 
Início dos trabalhos de visita presencial aos Setores da FAPAM, com o 
objetivo de colher informações, sugestões, subsídios para a melhoria dos 
trabalhos institucionais.  

* 
Divulgação dos resultados da Avaliação Institucional durante reunião 
formal do corpo docente.  

31 

Reunião Ordinária com o objetivo de divulgação do resultado da Avaliação 
Institucional referente primeiro semestre de 2017, como também início dos 
trabalhos relacionados à Avaliação Institucional do segundo semestre, 
quando haverá avaliação discente, docente e do corpo funcional (na 
integralidade). 

Setembro 

* Continuação das visitas presenciais aos Setores da FAPAM 

* 
Seminário na FAPAM para apresentação dos resultados da Avaliação 
Institucional do 1º semestre de 2017 

28 
Reunião Ordinária da CPA/FAPAM com o objetivo de discussão dos itens 
da Avaliação Institucional referente segundo semestre de 2017 

Outubro 

* Continuação das visitas presenciais aos Setores da FAPAM 

* 
Início da Avaliação Institucional referente segundo semestre de 2017 
(corpo docente, discente e funcional) 

26 
Reunião Ordinária da CPA/FAPAM com o objetivo de divulgação da 
Avaliação Institucional referente segundo semestre de 2017 

Novembro 30 

Reunião da CPA/FAPAM com o objetivo de discussão dos resultados 
coletados na Avaliação Institucional do segundo semestre de 2017, após 
recebimento dos dados pelo Setor de Informática, como também para 
discussão de propostas de divulgação dos dados. 

Dezembro 
* Divulgação do resultado da Avaliação Institucional 

1º Reunião Ordinária da CPA/FAPAM para fechamento do ano e discussão 
dos trabalhos realizados durante o ano de 2017 

 
PARÁ DE MINAS/MG, 1º de dezembro de 2016. 

 
PROF. DR. MÁRCIO EDUARDO SENRA NOGUEIRA PEDROSA MORAIS 

Coordenador da CPA/FAPAM 
 
 
 
 
 
 
_____ 
Observações:  

1) Os eventos marcados com o sinal * não possuem data pré-definida, dependendo do transcorrer das 
atividades durante o ano de 2017; 

2) Este cronograma poderá sofrer alterações, a depender do andamento das atividades durante o ano de 
2017. 


