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AÇÕES REALIZADAS APÓS ANÁLISE DOS RESULTADOS DA  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2019 

CÂMPUS DE POÇOS DE CALDAS 

 

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 no NDE do curso e orientações ao docente que foi avaliado 

insatisfatoriamente em uma turma prática. O NDE avaliou oportuno a exclusão da disciplina 

de Beleza Capilar, uma vez que é uma disciplina de serviços, portanto não se tem a 

necessidade de inclusão deste conteúdo na graduação em estética e cosmética; versus a 

dificuldade quanto a contratação docente para aulas práticas deste conteúdo. As alterações 

foram aprovadas pelo colegiado de curso. 

 

2. QUANTO À COORDENAÇÃO DE CURSO 

 Todos os discentes estão satisfeitos com o serviço prestado pela coordenação do curso de 

Estética e Cosmética.  

 

3. QUANTO À ESTRUTURA FÍSICA 

 

Melhorias nos setores: 

 

Cantina: 

 Após várias orientações para os prestadores de serviço da cantina, foi alterado os prestadores 

deste serviço em novembro de 2019. 

 

Lab. de Informática:  
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 Aumento do laboratório de informática juntamente com aquisição de móveis e mais cinco 

computadores. 

 Controle por parte da secretaria quanto ao funcionamento dos computadores. Porém devido 

à alta rotatividade no uso dos computadores no laboratório de informática, foi pedido pela 

supervisão do câmpus no ano de 2020, auxílio para manutenção por parte do serviço de 

informática da UNIFENAS – Alfenas. 

 

Biblioteca: 

 Redistribuição do espaço da biblioteca com instalação de salas de estudo coletivo e individual, 

juntamente com aquisição de móveis e atualização de acervo.  

 Contratação de uma auxiliar para a biblioteca em maio de 2019. 

 Em 2019, adquiriu-se seis títulos e 25 (vinte e cinco) exemplares novos. 

 

Sala de Metodologias Inovadoras: 

 Construção da sala de metodologias inovadoras com aquisição de mesas, cadeiras, painéis, 

nichos, datashow fixo e tela para projeção. 

 

Auditório: 

 Aquisição e instalação de datashow fixo e tela para projeção 

 

 Aquisição de materiais: 

1. Um kit de ventosa; 

2. Um aparelho Dermotonus; 

3. Um aparelho Vibrocell Estek 

4. Aplicador magnético; 

5. Acendedor de moxa; 

6. Apagador de moxa; 

7. Aplicador de moxa; 

8. Berço para moxa; 

9. Estetoscópio e esfignomanometro; 

10. Termômetro digital. 

 

 

 

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

na Avaliação Institucional de 2020. 


