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• Capacitação docente em metodologias ativas e 

aperfeiçoamento do corpo docente com formação continuada 

durante todo o semestre. 

• Melhoria dos canais de comunicação entre 

coordenação/professores TIs e alunos. A coordenação e os 

professores TIs disponibilizam cada um, um turno por semana 

para atendimento presencial aos discentes (que tiverem 

dúvidas sobre alguns processos pedagógicos) afim de fazer 

escuta ativa, observando fragilidades e contornando-as. 

• Melhoria nos processos de comunicação da instituição com os 

alunos, definindo-se as representações dos alunos nos órgãos 

e instâncias de decisões e acadêmicas através de grupos de 

comunicação com os líderes de turma, através do projeto 

liderança. 

• Realização de encaminhamentos ao NAPI (Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e Inclusão) para inclusão de acadêmicos com 

dificuldades de aprendizagem para o Programa de Apoio à 

Aprendizagem; 



 

 

 

 

 

 

• Durante o semestre 2022.2 vem acontecendo reuniões 

semanais dos líderes com os colaboradores de atendimento, 

em especial ao relacionamento com aluno. Essas reuniões 

estão acontecendo para apresentar casos reais de 

atendimentos e discussões de melhores soluções para cada 

situação. Nota-se, com elas, que as colaboradoras estão se 

sentindo mais seguras para atendimento, diálogos e levar as 

soluções para os acadêmicos. Além disso, está sendo praticado 

nessas reuniões estudo dos manuais e regras institucionais, 

ajudando assim a todos no conhecimento e fluxo dos processos 

educacionais; 

• As manutenções de aparelhos, seja de laboratórios ou dos 

setores administrativos, são realizadas conforme demanda. 

Porém em todos os casos são tratados com prioridades; 

• Melhorias na infraestrutura: instalação de corrimão nas rampas 

de acessibilidade; vaga exclusiva para cadeirantes no fundo do 

módulo II; consertos de calçadas; manutenção na porta de 

saída de emergência; adequação para cadeirantes no palco do 

Auditório América. 

 

 

 

 

 


