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AÇÕES REALIZADAS APÓS ANÁLISE DOS RESULTADOS DA 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2019 

CÂMPUS DE CAMPO BELO 

 

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 

 A coordenação se reuniu com o docente que obteve avaliação insatisfatória (M<7,0) em 

uma única turma. Ouviu a professora, os discentes por amostragem para apuração do 

ocorrido e buscou readequação da mesma, acompanhando-a e instrumentalizando-a 

didaticamente. 

 Capacitações dos docentes por meio de metodologias ativas e incentivo a outras 

capacitações e participações em eventos específicos, conforme disciplina ministrada. 

 

2. QUANTO À ESTRUTURA FÍSICA 

 Aquisição de 3 tribunas para eventos;  

 Substituição de cabos para os projetores;  

 Reforma da sala 3 - Bloco 2;  

 Reforma do DML. 

 

Tesouraria:  

 Está sendo avaliada, para toda UNIFENAS, a possibilidade de alteração na data de 

vencimento dos boletos. 

 Horário de funcionamento é compatível com o horário de aula (Das 14:00 às 22:30h). 

 

Xerox:  

 Aquisição de impressora colorida e novo computador. 

 Aumento do número de máquinas e diminuição do preço do xérox. 

 Horário de funcionamento compatível com o de aula. Não tem como alterar 
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Cantina:  

 O serviço é terceirizado. 

 A Empresa prestadora do serviço já foi comunicada sobre a insatisfação dos alunos nos 

quesitos variedade, qualidade e higiene.  

 Sugestões foram dadas no sentido de moderação nos temperos e melhor divulgação dos 

produtos por meio de quadros informativos 

 

Limpeza:  

 Foi solicitada novamente a contratação para um colaborador no período noturno.  

 

Lab. de Informática:  

 Requisição do aumento da velocidade da internet para 2020. 

 Implementação de segurança na internet.  

 

Recursos Audiovisuais:  

 Substituição gradativa dos projetos mais antigos. 

 Aquisição de novos cabos (HDMI) em todas as salas. 

 Sonorização em todas as salas de aula. 

 

Biblioteca:  

 Reiterar com os docentes a motivação dos discentes à utilização do acervo virtual. 

 Foi solicitada a reestruturação da biblioteca para 2020, sinalizada pelo NDE e corpo 

docente. 

 Em 2019 foram adquiridos 17 (dezessete) títulos e 29 (vinte e nove) exemplares. 

 

Secretaria Acadêmica/Protocolo:  

 Redirecionamento de e-mails de alunos enviados ao endereço campobelo@unifenas.br 

diretamente para o e-mail do subsecretário. 

 Criação de um fluxograma de encaminhamento de requerimentos à Coordenação de Curso 

e professores com controle de data de entrada, data de entrega ao Coordenador/Professor 

para colher pareceres para agilização nas respostas aos alunos. 

 

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

verificada na Avaliação Institucional de 2020. 


