
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2 

 

ADMINISTRAÇÃO 
 

• Acolhimento aos calouros, por meio do Projeto Acolher, bem 

com grupo específico de WhatsApp e Telegram 

• Empoderamento dos estudantes veteranos para serem líderes 

em suas turmas, fortalecendo a comunicação do colegiado 

• Atendimento de coordenação em formato online e presencial, 

para suprir das demandas dos alunos do noturno e alternativo 

• Desenvolvimento de eventos e projetos com a participação dos 

estudantes, a exemplo das Semanas comemorativas do 

Profissional 

• Oficinas de leitura e escrita, em parceria com a Biblioteca da 

Unidade 

• Fortalecimento de parcerias com empresas, através da UC Dual 

• Incentivo à produção científica, com a publicação do primeiro e-

book, fruto de duas Unidades Curriculares 

• Reunião ordinária durante o semestre para escuta a todos os 

estudantes 

• Reunião extraordinária para assuntos urgentes, como por 

exemplo, a volta ao ensino presencial (parcial) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2 

 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

• Acolhimento aos calouros, por meio do Projeto Acolher, bem 

com grupo específico de WhatsApp e Telegram 

• Empoderamento dos estudantes veteranos para serem líderes 

em suas turmas, fortalecendo a comunicação do colegiado 

• Atendimento de coordenação em formato online e presencial, 

para suprir das demandas dos alunos do noturno e alternativo 

• Desenvolvimento de eventos e projetos com a participação dos 

estudantes, a exemplo das Semanas comemorativas do 

Profissional 

• Oficinas de leitura e escrita, em parceria com a Biblioteca da 

Unidade 

• Fortalecimento de parcerias com empresa de Auditoria, através 

da UC Dual 

• Incentivo à produção científica, com a publicação do primeiro e-

book, fruto de duas Unidades Curriculares 

• Reunião ordinária durante o semestre para escuta a todos os 

estudantes 

• Reunião extraordinária para assuntos urgentes, como por 

exemplo, a volta ao ensino presencial (parcia) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2 

 
DIREITO 

 

• Acolhimento aos calouros, por meio do Projeto Acolher, bem 

com grupo específico de WhatsApp e Telegram 

• Empoderamento dos estudantes veteranos para serem líderes 

em suas turmas, fortalecendo a comunicação do colegiado 

• Atendimento de coordenação em formato online e presencial, 

para suprir das demandas dos alunos do noturno e alternativo 

• Desenvolvimento de eventos e projetos com a participação dos 

estudantes, a exemplo das Semanas comemorativas do 

Profissional  

• Oficinas de leitura e escrita, em parceria com a Biblioteca da 

Unidade 

• Fortalecimento de parcerias com Escritórios renomados, 

Tribunais e demais órgãos públicos, através da UC Dual 

• Incentivo à produção científica, com a publicação do primeiro e-

book, fruto de duas Unidades Curriculares 

• Reunião ordinária durante o semestre para escuta a todos os 

estudantes 

• Reunião extraordinária para assuntos urgentes, como por 

exemplo, a volta ao ensino presencial (parcial) 



 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2 

LICENCIATURA EM FÍSICA 

- Fortalecimento dos grupos de estudo e inserção dos grupos de pesquisa ao 
Ânima PROCIÊNCIA 
 
- Fortalecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História e 
transformação deste laboratório em Núcleo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas 
e Históricas 

 
- Ampliação do horário de atendimento da coordenação e volta dos atendimentos 
presenciais; 
 
- Fortalecimento dos eventos já existentes e desenvolvimento da semana dos 
cursos, com palestra, oficinas, inscrição e apresentação de trabalhos, publicação 
dos trabalhos mais bem desenvolvidos; 

 
- Reunião mensal com os líderes de turma para a escuta e entendimento de anseios 
dos estudantes; 

 
- Reuniões mensais com os professores para escuta de pontos de atenção em sala 
de aula, acompanhamento das atividades docentes e esclarecimento de dúvidas; 

 
- Continuação do projeto de acolhimento dos ingressantes; 

 
- Continuação das ligas acadêmicas existentes e ampliação para os cursos que não 
tem e ampliação para que já tem; 

 
 

- Feedback com a direção do campos e coordenação regional semanalmente a 
cerca dos pontos de atenção que venham a surgir; 

 
- Ampliação do portfólio de visitas técnicas; 

 

- Acompanhamento das turmas através dos grupos de WhatsApp com a finalidade 
de identificar gaps e falhas de comunicação. 

 
- Realização de reuniões ordinárias com turmas e cursos, mediante necessidade 
de diálogo e entendimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2  

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

- Fortalecimento dos grupos de estudo e inserção dos grupos de pesquisa ao 
Ânima PROCIÊNCIA 
 
- Fortalecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História e 
transformação deste laboratório em Núcleo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas 
e Históricas 

 
- Ampliação do horário de atendimento da coordenação e volta dos atendimentos 
presenciais; 
 
- Fortalecimento dos eventos já existentes e desenvolvimento da semana dos 
cursos, com palestra, oficinas, inscrição e apresentação de trabalhos, publicação 
dos trabalhos mais bem desenvolvidos; 

 
- Reunião mensal com os líderes de turma para a escuta e entendimento de anseios 
dos estudantes; 

 
- Reuniões mensais com os professores para escuta de pontos de atenção em sala 
de aula, acompanhamento das atividades docentes e esclarecimento de dúvidas; 

 
- Continuação do projeto de acolhimento dos ingressantes; 

 
- Continuação das ligas acadêmicas existentes e ampliação para os cursos que não 
tem e ampliação para que já tem; 

 
 

- Feedback com a direção do campos e coordenação regional semanalmente a 
cerca dos pontos de atenção que venham a surgir; 

 
- Ampliação do portfólio de visitas técnicas; 

 
- Acompanhamento das turmas através dos grupos de WhatsApp com a finalidade 
de identificar gaps e falhas de comunicação. 

 
- Realização de reuniões ordinárias com turmas e cursos, mediante necessidade 
de diálogo e entendimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2  

LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS 

- Fortalecimento dos grupos de estudo e inserção dos grupos de pesquisa ao 
Ânima PROCIÊNCIA 
 
- Fortalecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História e 
transformação deste laboratório em Núcleo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas 
e Históricas 

 
- Ampliação do horário de atendimento da coordenação e volta dos atendimentos 
presenciais; 
 
- Fortalecimento dos eventos já existentes e desenvolvimento da semana dos 
cursos, com palestra, oficinas, inscrição e apresentação de trabalhos, publicação 
dos trabalhos mais bem desenvolvidos; 

 
- Reunião mensal com os líderes de turma para a escuta e entendimento de anseios 
dos estudantes; 

 
- Reuniões mensais com os professores para escuta de pontos de atenção em sala 
de aula, acompanhamento das atividades docentes e esclarecimento de dúvidas; 

 
- Continuação do projeto de acolhimento dos ingressantes; 

 
- Continuação das ligas acadêmicas existentes e ampliação para os cursos que não 
tem e ampliação para que já tem; 

 
 

- Feedback com a direção do campos e coordenação regional semanalmente a 
cerca dos pontos de atenção que venham a surgir; 

 
- Ampliação do portfólio de visitas técnicas; 

 
- Acompanhamento das turmas através dos grupos de WhatsApp com a finalidade 
de identificar gaps e falhas de comunicação. 

 
- Realização de reuniões ordinárias com turmas e cursos, mediante necessidade 
de diálogo e entendimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2  

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

- Fortalecimento dos grupos de estudo e inserção dos grupos de pesquisa ao 
Ânima PROCIÊNCIA 
 
- Fortalecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História e 
transformação deste laboratório em Núcleo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas 
e Históricas 

 
- Ampliação do horário de atendimento da coordenação e volta dos atendimentos 
presenciais; 
 
- Fortalecimento dos eventos já existentes e desenvolvimento da semana dos 
cursos, com palestra, oficinas, inscrição e apresentação de trabalhos, publicação 
dos trabalhos mais bem desenvolvidos; 

 
- Reunião mensal com os líderes de turma para a escuta e entendimento de anseios 
dos estudantes; 

 
- Reuniões mensais com os professores para escuta de pontos de atenção em sala 
de aula, acompanhamento das atividades docentes e esclarecimento de dúvidas; 

 
- Continuação do projeto de acolhimento dos ingressantes; 

 
- Continuação das ligas acadêmicas existentes e ampliação para os cursos que não 
tem e ampliação para que já tem; 

 
 

- Feedback com a direção do campos e coordenação regional semanalmente a 
cerca dos pontos de atenção que venham a surgir; 

 
- Ampliação do portfólio de visitas técnicas; 

 
- Acompanhamento das turmas através dos grupos de WhatsApp com a finalidade 
de identificar gaps e falhas de comunicação. 

 
- Realização de reuniões ordinárias com turmas e cursos, mediante necessidade 
de diálogo e entendimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2  

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

- Fortalecimento dos grupos de estudo e inserção dos grupos de pesquisa ao 
Ânima PROCIÊNCIA 
 
- Fortalecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História e 
transformação deste laboratório em Núcleo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas 
e Históricas 

 
- Ampliação do horário de atendimento da coordenação e volta dos atendimentos 
presenciais; 
 
- Fortalecimento dos eventos já existentes e desenvolvimento da semana dos 
cursos, com palestra, oficinas, inscrição e apresentação de trabalhos, publicação 
dos trabalhos mais bem desenvolvidos; 

 
- Reunião mensal com os líderes de turma para a escuta e entendimento de anseios 
dos estudantes; 

 
- Reuniões mensais com os professores para escuta de pontos de atenção em sala 
de aula, acompanhamento das atividades docentes e esclarecimento de dúvidas; 

 
- Continuação do projeto de acolhimento dos ingressantes; 

 
- Continuação das ligas acadêmicas existentes e ampliação para os cursos que não 
tem e ampliação para que já tem; 

 
 

- Feedback com a direção do campos e coordenação regional semanalmente a 
cerca dos pontos de atenção que venham a surgir; 

 
- Ampliação do portfólio de visitas técnicas; 

 
- Acompanhamento das turmas através dos grupos de WhatsApp com a finalidade 
de identificar gaps e falhas de comunicação. 

 
- Realização de reuniões ordinárias com turmas e cursos, mediante necessidade 
de diálogo e entendimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2  

LICENCIATURA EM QUÍMICA 

- Fortalecimento dos grupos de estudo e inserção dos grupos de pesquisa ao 
Ânima PROCIÊNCIA 
 
- Fortalecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História e 
transformação deste laboratório em Núcleo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas 
e Históricas 

 
- Ampliação do horário de atendimento da coordenação e volta dos atendimentos 
presenciais; 
 
- Fortalecimento dos eventos já existentes e desenvolvimento da semana dos 
cursos, com palestra, oficinas, inscrição e apresentação de trabalhos, publicação 
dos trabalhos mais bem desenvolvidos; 

 
- Reunião mensal com os líderes de turma para a escuta e entendimento de anseios 
dos estudantes; 

 
- Reuniões mensais com os professores para escuta de pontos de atenção em sala 
de aula, acompanhamento das atividades docentes e esclarecimento de dúvidas; 

 
- Continuação do projeto de acolhimento dos ingressantes; 

 
- Continuação das ligas acadêmicas existentes e ampliação para os cursos que não 
tem e ampliação para que já tem; 

 
 

- Feedback com a direção do campos e coordenação regional semanalmente a 
cerca dos pontos de atenção que venham a surgir; 

 
- Ampliação do portfólio de visitas técnicas; 

 
- Acompanhamento das turmas através dos grupos de WhatsApp com a finalidade 
de identificar gaps e falhas de comunicação. 

 
- Realização de reuniões ordinárias com turmas e cursos, mediante necessidade 
de diálogo e entendimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2 

BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL 

- Fortalecimento dos grupos de estudo e inserção dos grupos de pesquisa ao 
Ânima PROCIÊNCIA 
 
- Fortalecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História e 
transformação deste laboratório em Núcleo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas 
e Históricas 

 
- Ampliação do horário de atendimento da coordenação e volta dos atendimentos 
presenciais; 
 
- Fortalecimento dos eventos já existentes e desenvolvimento da semana dos 
cursos, com palestra, oficinas, inscrição e apresentação de trabalhos, publicação 
dos trabalhos mais bem desenvolvidos; 

 
- Reunião mensal com os líderes de turma para a escuta e entendimento de anseios 
dos estudantes; 

 
- Reuniões mensais com os professores para escuta de pontos de atenção em sala 
de aula, acompanhamento das atividades docentes e esclarecimento de dúvidas; 

 
- Continuação do projeto de acolhimento dos ingressantes; 

 
- Continuação das ligas acadêmicas existentes e ampliação para os cursos que não 
tem e ampliação para que já tem; 

 
 

- Feedback com a direção do campos e coordenação regional semanalmente a 
cerca dos pontos de atenção que venham a surgir; 

 
- Ampliação do portfólio de visitas técnicas; 

 

- Acompanhamento das turmas através dos grupos de WhatsApp com a finalidade 
de identificar gaps e falhas de comunicação. 

 
- Realização de reuniões ordinárias com turmas e cursos, mediante necessidade 
de diálogo e entendimento. 

 


