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AÇÕES REALIZADAS APÓS ANÁLISE DOS RESULTADOS DA  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2019 

CÂMPUS DE ALFENAS 

 

A Comissão Própria de Avaliação reuniu-se para discutir os resultados obtidos na 

Autoavaliação institucional, bem como foram analisadas as medidas tomadas pelos coordenadores 

para sanarem as deficiências dos docentes e da infraestrutura de cada curso, assim como pelos 

supervisores de câmpus quanto às áreas de convivência, xérox, cantina, biblioteca, recursos 

audiovisuais, informática e laboratórios. Passa-se a enumerar algumas das ações já implementadas: 

 

1. QUANTO AO CORPO DOCENTE 

 Houve discussão dos resultados nos NDEs dos cursos e orientações aos docentes, 

especialmente os que foram avaliados insatisfatoriamente e juntos foram traçados plano de ação 

e melhorias para os próximos semestres. 

 A maioria dos docentes foi substituída na disciplina em que foi avaliado insatisfatoriamente;  

 Muitos docentes participaram do Programa de Desenvolvimento Docente da UNIFENAS e se 

dispuseram a rever algumas condutas, principalmente quanto aos recursos didáticos, 

metodologias utilizadas e aproveitamento do tempo de aula. 

 

2. QUANTO À COORDENAÇÃO DE CURSO 

 Nos casos de coordenadores avaliados insatisfatoriamente, a Diretora de graduação passou a 

acompanhar mais a coordenação, além de sugerir que o coordenador se aproximasse mais dos 

alunos, realizando reuniões com maior frequência para levantamento das insatisfações e 

necessidades das turmas. 

 Todos os coordenadores participaram do 5° Fórum de Gestores da UNIFENAS. 

 

3. QUANTO À ESTRUTURA FÍSICA 

 Instalação de uma sala de metodologias inovadoras em cada bloco do Campus de Alfenas com 

equipamentos de som e projetores, sendo um projetor de última geração com tecnologia “touch” 

proporcionando mais interatividade nas aulas. 

 Implantação de um sistema de transmissão ao vivo de eventos e vídeo conferências e 

Implantação do sistema TV institucional. 
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 Bebedouros novos foram instalados em todos os blocos 

 Foram colocados QR code nos espaços ( sala de aula, banheiros, laboratórios, etc) para que o 

próprio aluno ou funcionário possa comunicar alguma avaria ou necessidade daquele ambiente. 

 Manutenção periódica na pista de atletismo;  

 Aquisição de bolas novas para as modalidades de quadra 

 Aquisição de materiais para as aulas práticas de natação e Hidroginástica. 

 Aquisição de um lactímetro para o curso de Educação Física; 

 Foram feitas manutenção de equipamentos e compras de reagentes e matérias primas essenciais 

ao funcionamento do bloco 13 e das aulas práticas. 

 Treinamentos específicos dos colaboradores de laboratório para melhor atendimento dos clientes 

internos e externos 

 Implantação de sala de metodologias ativas no CEP,  

 Aquisição de novos manequins para o laboratório de BTC,  

 Melhoria do mobiliário da sala dos professores no bloco 70; 

 Aquisição de impressora 3D para o campus. 

 Troca de telhado do Bloco 2 e parte do Bloco 20 

 

Xérox 

 O serviço é terceirizado e a avaliação foi repassada para o responsável pelo setor; 

 Reforma do local do Xerox Central; 

 Melhora do equipamento do Xerox das Ciências Agrárias; 

 Solicitado mais máquinas para o Xerox Central. 

 

Cantinas 

 O serviço é terceirizado e os resultados da AvaliaçãoIinstitucional foram encaminhados ao 

responsável. 

 Houve reforma do local da cantina Central e do Bloco 20. 

 Houve revisão dos POP´s (Qualidade) /Treinamento BPF. 

 Adequação do controle de pragas/Processo de limpeza (contaminação cruzada) /Relatório 

técnico estruturado (Vigilância Sanitária) 

 Compra de fritadeira 5L(Vet) 

 Aquisição de estufa nova para a Cantina do Bloco 20 

 Analise microbiológica sistemática dos produtos (Salgados assados e fritos). 

 As ações de analise microbiológica e de treinamentos são continuas, com cronograma individual. 

 Substituição de fornecedores 

 

Biblioteca  
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 Em 2019, foram adquiridos 47 (quarenta e sete) títulos e 155 (cento e cinquenta e cinco) 

exemplares novos além dos livros da Biblioteca Virtual que são constantemente atualizados. 

 Na Biblioteca Central foi feita a reforma do Auditório Edson Antônio Vellano, aumentando a área 

para 315 metros quadrados e 347 lugares; com revestimento lã de rocha e portas antirruído; foi 

projetado para atender pessoas com mobilidades reduzidas e outras necessidades especiais 

 Troca do mobiliário da sessão de empréstimos e devolução. 

 

Laboratórios de Informática:  

 Foi realizado a manutenção preventiva e corretiva em todos os computadores de todos os 

laboratórios.  

 Upgrade em todos os computadores dos laboratórios que constatamos necessidade através da 

avaliação da CPA e sistema de atendimento;  

 Instalação de mais pontos de Wifi nos laboratórios, nas lanchonetes e na biblioteca;  

 Implantação de uma sala de metodologias inovadoras em cada bloco, com equipamentos de som, 

projetor multimídia e projetor multimídia interativo de última geração; 

 Substituição de projetores antigos por novos no bloco 01 incluindo todos os cabos VGA e HDMI; 

 Implantação do sistema de TV institucional nos locais: bloco 02 (lanchonete e recepção), bloco 

21 (lanchonete). Bloco 22 (lanchonete) e Biblioteca; 

 Aquisição e implantação de um sistema móvel de transmissão ao vivo para transmissões de 

palestra e vídeo conferência. 

 Aquisição de mais uma mesa 3D que foi instalada na Anatomia Veterinária; 

 Instalação dos softwares da autodesk, autocad e revit, com licenças educacionais nos 

laboratórios da Engenharia e sala 3 da Biblioteca.  

 

Recursos Audiovisuais:  

 Realizado a manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos de todas as salas e 

laboratórios; 

 Substituição de todos os cabos HDMI do bloco 70; 

 Houve substituição de cabos e projetores no Bloco 20; 

 Substituição do datashow da sala 2001; 

 Implantação de um canal direto de reclamação entre representante de sala e o responsável pela 

TI 

 

Limpeza  

 Os banheiros passaram a ser limpos mais vezes, foi alterado o horário de limpeza para as 06:00 

da manhã e antes dos intervalos, especialmente no Bloco 4; 

 Corredores estão sendo varridos e lavados com mais frequência; 
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 Foi alterado o horário de limpeza em alguns Blocos; 

 Algumas faxineiras foram substituídas. 

 

Tesouraria 

 Será avaliada a possibilidade de alteração na data de vencimento dos boletos.  

 Serão providenciadas capacitações para os colaboradores; 

 Os processos internos de atendimento serão revisados e desenvolvido materiais de apoio 

unificando o atendimento. 

 

Secretaria Acadêmica/Protocolo: 

 Adequação do sistema acadêmico para históricos, diplomas e certidões, atendendo novas 

exigências do Mec; 

 Implantação do Reinf (notas com retenções), atendendo as novas exigências da receita federal. 

 

A eficácia das alterações nos processos e das melhorias na infraestrutura serão 

verificadas na Avaliação Institucional de 2020 


