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AÇÕES REALIZADAS APÓS ANÁLISE DOS RESULTADOS DA  

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2017, NAS UNIDADES IMACULADA E SANTA LUIZA -  

CÂMPUS DE VARGINHA, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017 A JULHO DE 2018 

 

 

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 

Quando comparado os resultados de 2017 com anteriores, observa-se que a média do corpo 

docente tem permanecido, as pequenas diferenças não são significativas. Outro parâmetro positivo 

é que a participação dos professores na avaliação aumentou. 

Os coordenadores discutiram os resultados com o NDEs e também se reuniram, 

individualmente, com cada professor avaliado insatisfatoriamente. Fizeram uma reflexão conjunta 

sobre os pontos avaliados insatisfatoriamente. Citam-se as medidas que foram tomadas e algumas 

justificativas apresentadas: 

1.1 Justificativas: 

 Docente ministrando a disciplina pela primeira vez. 

 Falta de empatia do docente com a turma. 

 Conteúdo da disciplina difícil e complexo e os alunos não faziam as atividades extraclasses 

para fixação da aprendizagem. 

 

1.2 Medidas tomadas: 

 Demissões de professores quando desmotivados com a docência, principalmente, se 

reincidentes. 

 Alocação de professor em outra disciplina quando constatada a falta de conhecimento teórico 

do conteúdo que estava ministrando. 

 Incentivo aos professores para fazer cursos de graduação stricto sensu. 

 Muitos professores, principalmente, os que fazem parte do NDE fizeram cursos de capacitação 

em metodologias ativas. 
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2. QUANTO À COORDENAÇÃO DE CURSO 

 Todos os coordenadores participaram de cursos de capacitação em gestão acadêmica e de 

diversas palestras sobre motivação 

 Adequação do horário de atendimento para melhor atender aos alunos. 

 Aproximar mais a coordenação com os alunos, realizando reuniões com maior frequência para 

levantamento das insatisfações e necessidades das turmas e criação de grupos nas mídias 

sociais. 

 

3. QUANTO À INFRAESTRUTURAS FÍSICA 

Além dos consertos e pintura de manutenção, realizados durante as férias escolares ainda: 

Unidade Imaculada: 

 Construção de mais um gabinete para docentes em Tempo Integral e Tempo parcial; 

 Criação de espaço para descanso e integração dos alunos; 

 Reforma geral do telhado para eliminar infiltrações; 

 Instalação de forro de gesso Drywall ao redor da cúpula e rampas de acesso; 

 Troca do piso de borracha nas rampas de acesso; 

 Instalação de rampa na porta de entrada 

 Instalação de piso tátil para o deficiente visual e placas indicativas em braile; 

 Reforma do banheiro do piso superior; 

 Pintura da sala de atendimento coletivo na Clínica de Psicologia, no piso inferior;  

 Construção de mais duas salas de atendimento infantil na Clínica de Psicologia; 

 Instalação de duas portas de vidro na Clínica Escola de Psicologia;  

 O balcão de atendimento na Clínica Escola de Psicologia foi adaptado para cadeirante;  

 Aquisição e instalação de seis ventiladores nas salas de atendimento da Clínica Escola de 

Psicologia.   

 Instalação de tampão para juntas de dilatação em todo o prédio;   

 Foram adquiridas plantas para o hall de entrada;  

 Pintura de todos os laboratórios do Curso de Biomedicina e Clínica de Psicologia; 

 Pintura externa da parte azul da fachada do Câmpus (Postinhos e Pilastras);    

 Disponibilização de sala para a Coordenação de Biomedicina;  

 Manutenção de todos os ventiladores das salas de aula; 

 Aquisição de 12(doze) ventiladores novos para salas de aula;  

 Substituição das telas mosqueteiro nas janelas das salas de aula;  

 Rebaixamento e criação de balcões de atendimento para o cadeirante;  

 Aquisição de uma mesa adaptada ao cadeirante;  



3 

 

 Aquisição de uma cadeira de rodas para a recepção;   

 Aquisição de um notebook para uso dos professores e palestrantes dos cursos de 

Psicologia, Odontologia e Biomedicina;  

 Aquisição de um celular para captação de alunos;  

 Aquisição de cinco extintores;  

 Substituição de 16 (dezesseis) ralos aço inox para adequação das exigências para controle 

do vetor da dengue;  

 Aquisição de duas poltronas para a sala dos professores;  

 Aquisição de um destilador de água para o curso de Biomedicina;  

 Instalação de mais sete holofotes na área externa do prédio;  

 Demarcação de vagas na parte nova do estacionamento;  

 Refeita a parte de paisagismo do câmpus;  

 Colocação de um portão novo, mais seguro no fundo do estacionamento. 

 Instalação de cortinas persianas nos setores administrativos 

 Instalação de balcão novo para recepção; 

 Aquisições de placas de sinalização 

Unidade Santa Luiza: 

 Aquisição de 23(vinte e três) equipos para Clínica Integrada de Odontologia;  

 Cobertura externa no local que entrega materiais esterilizados; 

 Aquisição de autoclave mais moderna para Clínica Odontológica; 

 Aquisição de um Raio-X panorâmico para Clínica Odontológica; 

 Aquisição de dois ultrassons para Clínica Odontológica;  

 Adequação da entrada do Campus ao cadeirante com instalação de novo piso e nova porta; 

 Construção de parede para separar tanques de oxigênio e nitrogênio do compressor;  

 Reparo nos bloquetes do estacionamento;  

 Aquisição de dois tapetes com a logo da UNIFENAS para a entrada da Universidade e da 

Clínica Integrada;  

 Troca dos pisos da Sala 01;  

 Instalação de novas cortinas na Sala 01; 

 Aquisição de quatro ventiladores para salas de aula e clínica integrada;  

 Padronização dos avisos espalhados pelo Câmpus; 

 Pintura interna do Câmpus;  

 Aquisição de fogão para os funcionários;  

 Aquisição de 11(onze) estantes para organização do almoxarifado;  

 Compra e instalação de vidro na sala 01; 

 Instalação de piso tátil para o deficiente visual;  

 Instalação de placas indicativas em braile; 
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 Rebaixamento e criação de balcões de atendimento para o cadeirante;  

 Aquisição de uma mesa adaptada ao cadeirante;  

 Aquisição de uma cadeira de rodas para a recepção;   

 Criação espaço para recepção;  

 Instalação de porta de blindex na recepção;  

 Aquisição de cinco pufes para a recepção;  

 Instalação de novas cortinas nos setores administrativos; 

 Instalação de mola hidráulica na porta de blindex da Clínica Integrada;  

 Aquisição de dois jogos de mesa plástica quadrada;  

 Aquisição de lixeiras brancas para todo o câmpus;  

 Controle e monitoramento de pernilongos;  

 Plantio de Morea ao redor do câmpus;  

 Plantio de Ipê amarelo no estacionamento - Dia Mundial do meio ambiente;  

 Demarcação do estacionamento;  

 Reserva de vagas, no estacionamento, para os professores. 

 Reforma do Centro Radiológico e a construção de dois banheiros no Centro;  

 Aquisição de dois ares condicionados para os Laboratórios Multidisciplinar I e II; 

 Aquisição de vasos decorativos para os corredores e secretaria; 

 Poda de árvores no estacionamento; 

 Remodelação do jardim; 

 Reforma da Ilha de distribuição; 

 Reforma de quatro banheiros de uso dos alunos. 

 Aquisição de três extintores; 

 Aquisição de placas de sinalização. 

 Aquisição de 16(dezesseis) ventiladores; 

 Instalação de três telas retrátil e seis caixas de som para os Laboratórios Multidisciplinar I e 

II e sala e Metodologias Inovadoras; 

 Aquisição de duas câmeras filmadoras para os laboratórios Multidisciplinares I e II. 

 Aquisição de fones de ouvido para computadores na sala dos professores. 

 Aquisição de cabos HDMI e VGA para as caixas de som nos Laboratórios Multidisciplinares 

e sala de Metodologias Inovadoras. 

 Aquisição de seis megascópios para Clínica de Odontologia. 

 Aquisição de 56 (cinquenta e seis) mochos para os Laboratórios Multidisciplinares I e II. 

 Aquisição de quadros para decoração da sala dos professores. 

 Aquisição de garrafas de café para sala dos professores. 

 Aquisição de 28 (vinte e oito) cadeiras para recepção da Clínica Odontológica. 

 Aquisição de armário com cabides para colocar jalecos. 
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 Aquisição de 40 (quarenta) displays para avisos na unidade do câmpus; 

 Instalação de novo piso emborrachado nas rampas na unidade do câmpus; 

 Instalação de dez novos holofotes em área externa ao na unidade do câmpus; 

 Criação de espaço de integração ao ar livre para os alunos. 

 Criação de nova sala para descanso de funcionários. 

 

BIBLIOTECA  

Unidade Imaculada 

 Reforma e ampliação da área da biblioteca;  

 Foi feita uma revisão bibliográfica do curso de Psicologia; 

 Foram adquiridos 31 (trinta e um) títulos e 35 (trinta e cinco) exemplares novos. 

 Instalação de ar condicionado e cortinas na área da biblioteca 

Unidade Santa Luiza 

 Foram adquiridos 108 (cento e oito) títulos e 1.428 (um mil, quatrocentos e vinte e oito) 

exemplares novos. 

 Ampliação do espaço da biblioteca e colocação de novas cortinas; 

 Aquisição de um carrinho para transporte dos livros e escaninhos para possibilitar a abertura do 

acervo aos alunos; 

 Aquisição de um balcão para a biblioteca;  

 Aquisição de 12(doze) estantes para acervo do Curso de Odontologia.  

 Instalação de mola hidráulica na porta de blindex da Biblioteca;  

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E RECURSOS AUDIOVISUAIS 

Unidade Imaculada 

 Manutenção/formatação dos 35(trinta e cinco) computadores do laboratório;  

 Aquisição de três projetores para as salas de aula 

 Os projetores antigos foram substituídos por novos;  

 Aquisição de três caixas de som moveis e três microfones para eventos; 

 Aquisição de quatro cadeiras para o Laboratório de Informática; 

 Instalação de cortinas novas. 

 

Unidade Santa Luiza 

 Manutenção/formatação dos 12 computadores; 

 Aquisição de quatro projetores novos 

 Compra de mais uma caixa de som móvel para a Clínica de psicologia;  

 Aumentou de 10MB para 15MB a capacidade da internet; 

 Foram adquiridas 12 (doze) cadeiras para o laboratório de informática. 
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 Instalação de novas cortinas no laboratório de informática; 

 

 

1.2 TESOURARIA 

 A negociação das parcelas em aberto passou a ser pelo Departamento Jurídico da 

Universidade 

 Os boletos passaram a ser registrados de acordo com as normas do Banco Central. 

 A partir de janeiro de 2018, estão ocorrendo visitas dos advogados às unidades, em data 

pré-fixada e divulgada a todos.   

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

Avaliação Institucional de 2018/1. 


