
 

 

 

 

 

 

 
MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2020-1 

 

A liderança da Faculdade AGES de Lagarto apresenta seu plano de gestão 

com as descrições das ações desenvolvidas, com o objetivo de atingir uma 

atuação mais assertiva e eficiente: 

 Buscamos ampliar nossos serviços através de investimentos em 

plataformas digitais para acesso a bibliotecas virtuais, expandindo o 

número de obras disponíveis aos nossos alunos. Os estudantes 

podem contar com as bibliotecas: Biblioteca Ebsco, Biblioteca Senac, 

HSM Experiece, Minha Biblioteca, Revista dos Tribunais e Biblioteca 

virtual. 

 Ampliação da oferta de cursos, com novas opções já em 2020.1 para 

os cursos de Educação Física – Bacharelado, Nutrição e Psicologia.  

 Diante do cenário de pandemia, atualmente vivenciado pela população 

mundial, promovemos a capacitação conjunta de nosso quadro 

docente para a migração eficiente do ensino presencial ao remoto e 

híbrido, destacando, a permanente observação da promoção desta 

mudança de forma sustentável e atrelada à mantença do 

melhoramento permanente da qualidade do ensino. A título de 

exemplos, destacam-se a capacitação promovida pelo Sala Mais 

(oficina de formação dos docentes que teve 1 semana de duração), 

bem como os treinamentos para o desenvolvimento de atividades 

práticas durantes as aulas, sempre atrelado à aplicação das 

metodologias do ensino participativo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Garantimos a continuidade das aulas em ensino remoto, sem prejuízos 

aos nossos alunos. Para isso, adquirimos licença para uso de 

plataformas virtuais para viabilizar o ensino, com investimento em 

plataformas seguras e estáveis.  

 Para atender as demandas práticas dos colegiados, investimentos em 

aquisição de equipamentos para estruturação de laboratórios 

(Laboratório de Construção Civil e Laboratório Multidisciplinar). 

 Para garanti a segurança e conforto dos alunos, estamos realizamos 

manutenções preventivas e semanais dos sistemas de segurança das 

instalações, tais como: sistema de combate a incêndio, alarmes, 

sinalização vertical e horizontal, sistema de ar-condicionados. Ainda 

realizamos capacitação dos educadores sobre operacionalização dos 

sistemas. 

 Recuperamos dois importantes auditórios (Auditório Ásia e Auditório 

África), possibilitando realização de eventos pelos colegiados e 

proporcionando novos espaços para realização de atividades, 

inclusive ao público externo. 

 Construção do espaço destinado ao atendimento de candidatos 

(Central de Atendimento aos Candidatos – CAC). Proporcionará maior 

conforto e agilidade nos atendimentos, objetivando criar uma 

experiência positiva ao candidato.  

 Aprimoramos o serviço de lanchonete, atendendo as solicitações dos 

alunos. Eles poderão contar com uma maior variedade de produtos 

com ótima qualidade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ampliamos a agenda cultural no espaço de convivência, trazendo 

apresentações de artistas locais nos intervalos de aula. Além disso, 

realizamos a promoção de campeonatos com participação dos 

colegiados, proporcionando maior interação e momentos de lazer no 

campus. 


