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AÇÕES REALIZADAS APÓS ANÁLISE DOS RESULTADOS DA  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2019 

CÂMPUS DE VARGINHA 

 

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. 

 

2. QUANTO À COORDENAÇÃO DE CURSO 

No único caso com avaliação insatisfatória, a coordenação participou de cursos de gestão, 

passou a aproximar-se mais dos alunos, realizando reuniões com maior frequência para 

levantamento das insatisfações e necessidades das turmas e passou a ter acompanhamento da 

supervisão do campus.  

 

3. QUANTO À ESTRUTURA FÍSICA 

Melhorias nos setores com avaliação insatisfatória. 

 

Unidade Imaculada: 

 A Unidade Imaculada Câmpus Varginha foi toda reformada. 

 Os laboratórios receberam diversos mobiliários e equipamentos para as aulas práticas. 

 Foram instalados projetores multimídia e sistemas de som em todas as salas de aula e 

laboratórios do Campus. 

 Um formulário de solicitação de manutenção foi disponibilizado nos diversos locais, para 

solicitação dos reparos diários necessários. 

 Bibliografia totalmente revisada, com atualização do acervo físico e virtual. 



2 

 

  Aquisição de biblioteca virtual.  

 Foram disponibilizados mais dois computadores no setor de xerox para impressão de trabalhos 

em rede e feita a substituição e treinamento de atendente do xérox.  

 Foram criados os laboratórios de Metodologias Ativas e Laboratório de Humanidades. 

 Foi construída uma nova Brinquedoteca na Clínica Escola de Psicologia. 

 Foi criada uma sala de eventos com capacidade para 100 pessoas. 

 Foram criadas áreas de convivência no Câmpus. 

 

Tesouraria: 

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

 Foi contratado e treinado novo colaborador para o setor. 

 

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 melhoria deste serviço. 

 

Limpeza: 

 Foi realizada uma reunião com a supervisora da RTS (empresa responsável pela limpeza) para 

uma abordagem mais eficaz nesta ação, principalmente nas salas do curso de Biomedicina, onde 

o serviço não foi tão bem avaliado. 

 

Laboratório de Informática 

 Melhorias na infraestrutura de rede e internet wifi, projetores multimídia, equipamentos de som, 

etc,  

 Foi colocado dentro dos laboratórios planilhas para que os alunos registrem o computador que 

não funciona. 

 Velocidade da internet foi aumentada e foram instalados novos dispositivos para melhorar a 

transmissão no Campus.  

 Computadores mais antigos foram substituídos e foram instalados novos computadores na 

biblioteca. 

 

Recursos Audiovisuais 

 Todos as salas de aulas apresentam telão, data show com sistema de som integrado e está em 

perfeito estado e funcionamento. 
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Biblioteca: 

 Foi contratado novo colaborador para o setor. 

 Em 2019, foram adquiridos 372 (trezentos e setenta e dois) títulos e 2.052 (dois mil e cinquenta 

e dois) exemplares novos. 

 

Secretaria Acadêmica/Protocolo 

 A funcionária responsável passou por capacitação. 

 

Secretaria de curso 

 Foi contratada nova secretária de apoio do curso de Biomedicina. 

 

Unidade Santa Luiza 

Xerox 

 O serviço é terceirizado. 

 Uma reunião foi realizada e comunicado sobre a insatisfação dos alunos. 

 

Tesouraria 

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

 Houve capacitação do colaborador do local. 

 

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 melhoria deste serviço. 

 

Biblioteca 

 Em 2019, adquiriu-se dois títulos e dez exemplares novos. 

 

 

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

na Avaliação Institucional de 2020. 


