
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-1 

Una Jataí 

 

Em conformidade com as demandas da Avalição Institucional e com o cenário 

atípico que se formou a partir de março de 2020 com a COVID-19, a gerência 

juntamente com as coordenações orquestrou mecanismos de adaptação sem prejuízo 

ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos Una Jataí. Abaixo observamos 

melhorias realizadas a partir dos resultados da avaliação: 

 

1. Demandas estruturais: 

• Novos espaços: 

a. Adequação dos laboratórios (espaço maker, informática, laboratório de 

anatomia animal, casa de vegetação) 

b. Clínica Veterinária 

c. Clínica Integrada 

d. Laboratório de Construção 

e. Laboratório de Engenharia Elétrica 

f. Sala de Raio X 

g. Laboratório de Macas 

• Wi-Fi: 

a. Instalação de Wi-Fi em novas salas do bloco B 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Demandas de Ensino e Aprendizagem (Teórico-Práticos) 

a. Apoio aos professores para capacitarem-se com novas metodologias 

voltadas para este novo modelo de ensino e aprendizagem, como o 

programa Sala Mais; 

b. Empréstimo de aparelhos para discentes e docentes que não tinham 

condições de participarem/ministrarem aulas online pela falta do 

equipamento adequado;  

c. Estágios Obrigatórios e Não obrigatórios: foram realizados nos meses 

de junho, julho e agosto importantes parcerias para oportunizar vagas 

de estágio obrigatório aos alunos do curso da saúde. Temos ainda a 

oportunidade interna por meio da finalização da construção da clínica 

integrada da saúde e clínica médica veterinária; 

d. Respeitando os decretos estaduais e municipais, o grupo Anima, 

representado pelo setor Bem Estar - Comitê COVID, vem realizando 

treinamentos para retorno gradativo da presencialidade nas unidades. 

Em Jataí estamos na fase 3 de retorno com aulas práticas presenciais, 

seguindo protocolo de Rotação por Estação; 

e. Encontra-se em fase de finalização, com previsão de entrega para 

outubro a Clínica Integrada de Saúde. No primeiro momento serão 

realizados atendimentos odontológicos e fisioterapêuticos, 

oportunizando aos alunos vivências práticas e oportunidade de estágio; 

f. Estão sendo articulados e programados junto aos professores e 

coordenadores cursos e vivências práticas a fim de fixação do  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conteúdo que não foi realizado com presencialidade devido ao cenário de 

pandemia; 

g. Desenvolvimento de cursos de extensão e palestras voltadas ao 

mercado de trabalho e práticas profissionais; 

h. Criação de empresas juniores (FAVO Arquitetura Junior, do curso de 

arquitetura, e Inova Engenharia Jr); 

i. Entrega do Laboratório de Construção Civil, que permitirá mais 

práticas relacionados aos cursos de engenharias e arquitetura; 

j. Desenvolvimento de projetos de extensão abrangendo todas as grandes 

áreas oferecidas na Una Jataí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Allana Souza Pereira 

Presidente da CPA Una Jataí 

 

 


