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AÇÕES REALIZADAS APÓS ANÁLISE DOS RESULTADOS DA  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2019 

CÂMPUS DE BELO HORIZONTE 

 

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 pelo 

supervisor 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 foram substituídos nas disciplinas em que foram avaliados 

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 Supervisão do Câmpus 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. 

 Foi feita uma subdivisão e planejamento dos coordenadores entre as unidades Jaraguá e Itapoã 

para que viabilizassem os atendimentos e requerimentos, estabelecendo horários de atendimento 

e critérios de seleção para assuntos diretos com a coordenação 

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

 

3. QUANTO À ESTRUTURA FÍSICA 

Unidade Itapoã 
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Medicina: Instalação de novos pontos de acesso sem fio. Troca de computadores salas de aula. 

Manutenção geral dos equipamentos e prédio. Consertos de equipamentos/ Pinturas/ manutenção 

de carteiras/ sanitários/ aparelhos de ar condicionado/ Aprovação do AVCB. Aquisição de novas 

estantes e escaninhos para a biblioteca. Remarcação de vagas de estacionamento. Reforma de 

jardim. Aquisição de computadores para os computadores dos consultórios. Aquisição de 

computadores para os laboratórios de treinamento de habilidades da unidade Itapoã. Aumento de 

velocidade da internet em ambas as unidades.   

 

Tesouraria:  

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

capacitações para os colaboradores que atuam fora da sede; os processos internos de atendimento 

serão revisados e desenvolvido materiais de apoio unificando o atendimento.  

 

Xerox:  

O serviço é terceirizado.  

Medicina: O prestador de serviço foi advertido quanto ao atendimento insatisfatório e será feito 

mudança no layout para ampliar o espaço 

 

Cantina:  

O serviço é terceirizado. 

Medicina: A prestadora de serviços já foi advertida quanto as insatisfações levantadas e ficou de 

providenciar as melhorias necessárias. 

 

Laboratório de Informática: 

Medicina: O laboratório será ampliado e a velocidade será melhorada.  

 

Recurso Audiovisual: 

Medicina: Será avaliado e providenciado os reparos cabíveis. Quanto aos cabos serão identificados 

de forma que o professor não tenha dificuldade em utilizar os recursos disponíveis. 
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Secretaria Acadêmica e Secretaria de Curso:  

Medicina: Os processos estão sendo reavaliados e os colaboradores terão novos treinamentos. 

 

Biblioteca: 

Unidade Jaraguá: As principais reclamações, referem-se principalmente a falta de ar condicionado; 

espaço físico; acústica nas salas de estudo. Quanto à atualização do acervo. Reclamação pertinente 

na Biblioteca Jaraguá, devido a quantidade e a atualização do acervo, migrados da unidade Itapoã. 

Quanto às instalações, foram instalados ventiladores potentes no ambiente. Providenciou-se 

aquisição de novos exemplares; atualizou-se o acervo e solicitou-se maior divulgação e uso dos 

títulos disponíveis na plataforma digital: Minha Biblioteca.  

Obs.: Sobre os ventiladores, reclamam do barulho desses equipamentos, quando a velocidade está 

mais alta; solicitam a ampliação do espaço físico, que é insuficiente para a acomodação; pouca 

acústica nas salas de estudos, salas de estudo individuais (incômodo causado pelos grupos que 

interferem no silêncio necessário às concentrações, quando informado aos funcionários são 

tomadas as providências). 

Unidade Itapoã: O acervo é atualizado e complementado de acordo com os planos de ensino dos 

cursos. (1 livro para cada 9 alunos no Direito e 1 para cada 4 na Medicina). O que muitas vezes 

ocorre é que os alunos, influenciados por alguns professores, procuram livros que não fazem parte 

das referências básicas e complementares de seus planos de ensino, o que acarreta especulações 

dos mesmos. Enfatizamos que NÃO possuímos um livro para cada aluno, mas o suficiente para 

preencher os quesitos estipulados pelo MEC.  Todos os colaboradores do setor frequentemente são 

orientados e treinados para prestarem um ótimo atendimento aos alunos. Porém muitos alunos não 

concordam em não poderem dispor de “comportamentos” que não condizem com o ambiente da 

biblioteca, ou se sentem desagradados com as normas que regem o setor (Um grande problema 

para nós). Muitos acreditam que a biblioteca “tem por obrigação” possuir um livro para cada aluno e 

não aceitam entrar em lista de reservas. Frequentemente os valores das multas são alvo de 

questionamentos dos mesmos. Ao informarmos que é uma Portaria da Reitoria que estipula tais 

medidas e valores, e orientarmos quanto ao pagamento das mesmas, eles qualificam como um 

absurdo e por vezes ironizam nossos auxiliares quanto ao valor cobrado e a destinação final do 

mesmo. 

Obs. Propomos a aquisição de pelo menos 1 exemplar físico de cada título dos livros que foram 

incluídos nas bibliografias dos cursos, mas que até então, se encontram apenas no formato digital. 
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Precisamos contar com o auxílio dos professores para divulgar junto aos alunos e incentivar a 

utilização dos e-books. 

Quanto ao acervo do curso de Direito, a bibliografia de direito trabalhista passou por atualização e 

já se encontram em nosso acervo os novos exemplares (2 de cada título). Enfatizamos que no ano 

de 2018 foi firmado contrato entre a Unifenas e o Minha Biblioteca, que integrado ao sistema SophiA, 

garante o acesso a livros em formato digital, mas é preciso que o serviço seja amplamente divulgado 

entre os alunos e para isso precisamos contar com o auxílio dos professores divulgando junto aos 

alunos e incentivando a utilização.  

Para as turmas de Direito intensificamos os treinamentos de busca nas bases de dados SophiA 

(Ebook), Revista dos Tribunais, Portal de periódicos da Capes e Google Acadêmico para mostrar 

aos alunos que dispomos de materiais além dos livros físicos para que os mesmos possam fazer 

suas pesquisas. Para os alunos de Medicina, as instruções de acesso e busca dos e-books estão 

sendo passadas individualmente quando os alunos buscam a biblioteca. 

Obs: Fazemos reuniões periódicas para conversas e avaliações. Advertimos no caso de algum 

colaborador não ter a postura correta frente ao balcão de atendimento e serviços a serem prestados 

em todo ambiente da biblioteca. 

Em 2019 foram adquiridos 23 (vinte e três) títulos e 51 (cinquenta e um) exemplares para a Unidade 

Itapoã e 58 (cinquenta e oito) títulos e 263 (duzentos e sessenta e três) exemplares para a Unidade 

Jaraguá. 

 

A eficácia das alterações nos processos e das melhorias na infraestrutura será verificada 

na Avaliação Institucional de 2020. 


