
 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 
FACULDADE UNA JATAÍ 

 

A Avaliação Institucional (AI) é um instrumento de grande importância dentro do 

planejamento e desenvolvimento de uma faculdade, pois permite que os alunos possam 

manifestar o grau de satisfação de acordo com a sua experiência, apresentando um retrato 

institucional. Com essa ferramenta, os gestores são capazes de realizar adequações a fim 

de incrementar a vivência do aluno dentro da instituição, posto que são avaliadas as 

seguintes dimensões:  

a) Dimensões administrativas: vida e carreira, atendimento, sistema on-line e 

infraestrutura; 

b) Dimensões acadêmicas: curso, coordenador de curso e docentes; 

A partir dos resultados obtidos na Avaliação Institucional de 2022-1, foram realizadas 

as seguintes melhorias: 

 

1. Melhorias Administrativas:  

a. Instalação de aparelhos de ar-condicionado em salas que não estavam equipadas; 

b. Manutenção das máquinas do laboratório de informática; 

c. Instalação de softwares para atividades acadêmicas; 

d. Instalação de mural informativo no hall de entrada (Painel de Oportunidades); 

e. Aumento na capacidade física das salas de aula; 

f. Compra de novos links de internet (upgrade de 50 megas para 150 megas – 

instalação prevista para o mês de novembro); 



 

 

g. Criação da Central de Atendimento ao Aluno (CAA), facilitando o atendimento de 

demandas acadêmicas e financeiras (atendimento estritamente presencial; O fluxo 

de atendimento se dá exclusivamente de forma PRESENCIAL, via chat (CHAT 

EDU) disponível na plataforma Ulife ou via FALE COM A GENTE pelo link 

disponível no site oficial https://www.una.br/fale-com-a-gente/. Não são realizados 

atendimentos via WhatsApp); 

h. Fixação dos horários de atendimento dos coordenadores nos murais da instituição; 

i. Adequação do horário de atendimento dos coordenadores, contemplando o período 

noturno; 

j. Criação de plano de reuniões periódicas entre as coordenações e as turmas/líderes 

de turmas; 

k. Criação de fluxograma informativo sobre os locais de atendimento administrativo; 

 

2. Melhorias Acadêmicas: 

a. Planejamento de eventos específicos para cada área 

▪ Semana Acadêmica da Arquitetura 

▪ Semana Acadêmica das Engenharias 

▪ I Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão da Saúde; 

▪ Semana Acadêmica das Ciências Agrárias; 

b. Disponibilização de espaço físico para as Empresas Juniores desenvolverem suas 

atividades presenciais; 

c. Planejamento de visitas semanais em empresas para criação de parcerias e 

oferecimento de estágios; 

d. Aumento no número de vagas de estágio não-obrigatório; 

https://www.una.br/fale-com-a-gente/


 

 

e. Criação de parceria com a Prefeitura Municipal de Jataí para oferecimento de 

estágios na área da saúde; 

f. Liberação do uso de laboratórios em horários vespertinos mediante agendamento e 

autorização do responsável pelo setor; 

g. Aulas práticas para suprir o período de pandemia (Cursos Intensivos de 

Fitopatologia, Manejo Integrado de Pragas, Fertilidade e Nutrição do Solo, 

Diagnóstico por Imagem e Anestesiologia; Treinamentos laboratoriais no projeto 

de Extensão Saúde em Foco); 

h. Subdivisão de turmas para realização de aulas práticas com menor número de 

alunos; 

i. Disponibilização do quadro de distribuição de salas (UC, sala e professor 

responsável) no hall de entrada; 

j. Capacitação docente para desenvolvimento de metodologias variadas em sala de 

aula. 

 

Não basta apenas avaliar, é necessário repensar, tomar decisões, planejar e definir 

ações que atendam os pontos avaliados na AI. É através dessa avaliação que os avanços 

e retrocessos são detectados, contribuindo com uma tomada de  decisões mais competente.  
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