Plano de Ação em função dos resultados da Avaliação
Institucional 2014
(Opinião dos coordenadores dos cursos Engenharia Agronômica (integral),
Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental,
Engenharia de Computação, Engenharia Mecatrônica e Fisioterapia, que
enviaram as propostas de melhoria)

 Aquisição de equipamentos para laboratório de Anatomia
 Abertura para uso de laboratório de informática em horário fora de
aula
 Aquisição de aparelho multimídia/manutenção dos existentes
 Aquisição de computadores
 Disponibilizar no sistema acadêmico o acervo digital da Biblioteca
 Aquisição de livros para Enfermagem
 Aquisição de boneco adulto para equipar laboratório de Enfermagem
 Atualizar assinaturas de periódicos
 Maior atenção em relação à limpeza, principalmente, Bloco E
 Melhorar o sistema de iluminação no estacionamento
 Maior divulgação de eventos gerais ou específicos
 Disponibilização de bolsa de estudo para aluno trabalhar com
pesquisa
 Incentivo financeiro para docente realizar pesquisa
 Aprimorar o evento “Universidade Aberta”
 Utilizar a plataforma Moddle como ferramenta para o nivelamento
em áreas básicas
 Aquisição de livros para a área de computação
 Equipar o laboratório de Mecatrônica com vários equipamentos
necessários
 Modernização dos laboratórios de informática
 Verificação de instalações elétricas e hidráulicas dos blocos da
Instituição
 Contratação de empresa especializada em segurança/treinamento
para vigias (uniformes)

 Trocar a iluminação existente por lâmpadas econômicas com maior
luminosidade
 Pintura das instalações e manutenção de calhas
 Restrição de entrada e saída de veículos/pessoas na instituição
 Melhorar a divulgação da imagem do UniPinhal em mídias da região
 Criação de curso de especialização em Metodologia do Ensino
Superior para todos os professores da instituição

MEDIDAS A SEREM TOMADAS PELOS CURSOS – NDE
 Encaminhamento de alunos com problemas de atenção à psicóloga
 Reunião individual com professores
 Buscar programa de nivelamento em conhecimentos básicos aos
ingressantes
 Manter as atividades complementares como forma de sanar as
deficiências em sala de aula
 Manter e até aumentar o oferecimento de oportunidades de estágio
interno
 Incrementar a pesquisa e extensão nas horas-atividades dos
professores
 Incentivar a participação das Empresas Juniores em trabalhos de
extensão
 Aumentar o oferecimento de atividades extraclasse, principalmente
em visitas técnicas
 Propor cursos de aprimoramento pedagógico/revisão dos materiais
didáticos
 Oferecimento de palestras motivacionais

