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AÇÕES REALIZADAS APÓS ANÁLISE DOS RESULTADOS DA  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2019 

CÂMPUS DE DIVINÓPOLIS  

 

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 

 No câmpus de Divinópolis, em nenhuma turma teórica e prática o docente recebeu 

avaliação insatisfatória. 

 

2. QUANTO À COORDENAÇÃO DE CURSO 

 Todos os coordenadores estão em constante treinamento, seja de gestão ou de 

metodologias inovadoras. A Coordenação que não obteve avaliação insatisfatória está 

sendo acompanhada pela supervisão do câmpus. 

 

3. QUANTO À ESTRUTURA FÍSICA  

 Reforma do auditório com a troca do piso, cadeiras, mesas, retroprojetor, tela e instalação 

de ar condicionado e palco;  

 Construção de novo bloco com três salas de aula, banheiro feminino, masculino, unissex, 

sala de apoio e bebedouro; 

 Instalação de ar condicionado nos laboratórios do curso de Odontologia; 

 Instalação de ar condicionado no Centro Anatômico; 

 Os equipamentos do curso de Biomedicina que estavam apresentando defeitos foram 

passados para revisão; 

 No curso de Educação Física: construção do Laboratório do Movimento, aquisição de 

materiais de boa qualidade, mudanças dos locais das aulas prática. 

 Foi reformada, pintada e o piso trocado da sala 124. 

 

Xerox: 
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 O serviço é terceirizado. 

 Houve troca de funcionário.  

 Troca da máquina, possibilitando a impressão de cópias coloridas; 

 Aquisição uma nova máquina de xerox mais potente 

 

Tesouraria:  

 Está sendo avaliada a possibilidade de alteração na data de vencimento dos boletos; 

 Foi solicitado maior brevidade nas respostas de e-mail e organização dos horários de 

atendimento aos alunos. 

 

 Cantina: 

 O serviço é terceirizado e será trocado em 2020; 

 Foi realizada uma reforma aumentando o espaço; 

 Todas as mesas foram trocadas; 

 

Limpeza: 

 A limpeza é um serviço terceirizado que foi avaliado satisfatoriamente.  

 

Laboratório de Informática: 

 Foram solicitados oito novos computadores  

 Será instalada nova rede wireless no bloco inferior do câmpus 

 

Recursos Audiovisuais: 

 Foram realizadas melhorias nos cabos; 

 Todas a salas de aulas foram equipadas com caixas de som bilateralmente; 

 Foram adquiridos quatro novos projetores multimídia em substituição aos que 

apresentavam defeitos.  

 

Biblioteca:  

 Foi refeito o treinamento da bibliotecária 

 Foram trocados os pisos danificados da Biblioteca. 

 Foram adquiridos 63 (sessenta e três) títulos e 218 (duzentos e dezoito) exemplares 

novos. 

 

Secretaria Acadêmica/Protocolo: 

 A avaliação foi satisfatória. 

 

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

verificada na Avaliação Institucional de 2020. 


