SOLICITAÇÃOES MEDIANTE AVALIAÇÃO DA CPA 2016 – 2018
1. ALUNO AVALIANDO COORDENADOR DO CURSO
DESCRIÇÃO
Ouvir mais os problemas particulares dos alunos. Manter vínculo.
Estar mais próximo dos alunos para facilitar a comunicação.
Estimular os alunos durante os eventos da FWB.
Melhorar o planejamento dos eventos.
Disciplinas só matutinas e AAC em outros períodos.
Aumentar dias de Ensino Clínico
Tomar decisões em conjunto com a Comunidade acadêmica

2016
X
X
X
---

Motivar os alunos a buscarem conhecimentos além da Faculdade
Abaixar a mensalidade e dar descontos
Oferecer bolsa parcial aos alunos
Reavaliar campo de estágio e aumentar campos
Campos de estágio mais perto
Abrir campo no hospital
Liberar laboratório sem monitores

---X
--X

Ofertar mais cursos para os alunos

X

2017 2018
Atuação do Coordenador
X
X
Sala da Coordenação aberta para atendimento dos
alunos, sem obstáculos de qualquer natureza
--Estimulado a criação de mais Ligas e estas organizarem e
participarem da coordenação de outros eventos.
--Reformulado o planejamento em 2018
X
-Reformulado o planejamento em 2018
X
-Sempre que possível a Comunidade Acadêmica é
consultada
X
-Reorganizada a disciplina AAC em 2018
X
-Não é função do Coordenador
-X
Não é função do Coordenador
--São escolhidos os melhores campos para o Estágio
naquele período
-X
-X
Retornamos para o Hospital no 2º semestre de 2018
--Liberado desde 2017, mas com a condição de serem
deixados em ordem.
X
-São ofertados na Semana da Enfermagem, pelo NEPI e
pelas Ligas e previstas no planejamento semestral.

2. AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO

DESCRIÇÃO
Monitorias apenas período vespertino me prejudicou
Gostaria que as atividades extraclasse fossem vespertina
Criar grupos de estudo
Me senti sobrecarregado

2016
X
----

2017
X
X
X
X

2018
-----

Gostaria de maior reconhecimento em campo de Saúde Coletiva
Deveria ter me organizado melhor

---

X
--

-X

Atuação do Coordenador e da Diretoria
Por que não solicitou outro horário?
Não são obrigatórias. Há atividades em todos os períodos
Os alunos são livres para criarem grupos de estudo.
Procurar um professor ou a coordenação para
orientação e planejamento dos estudos.
Comunicado os professores.
Parabéns por descobrir essa verdade.

3. ALUNO AVALIANDO DOCENTES DE UMA FORMA GERAL

DESCRIÇÃO
Professores demoram para corrigir provas e atrasam a entrega das
notas
Alguns professores não organizam a disciplina e atrasam o
conteúdo
Professores não pontuais nas aulas

2016
X

Melhorar o planejamento e a didática
Não há entendimento entre as supervisoras. Falta padronização no
ensino da SAE
Conflito entre professores e alunos
Reforçarem mais os pontos positivos dos alunos
Poucos professores avaliam de forma contínua o desenvolvimento

X
--

2017 2018
Atuação do Coordenador e da Diretoria
X
X
Professores comunicados. Queixa será registrada na
ficha de avaliação do professor.
--x
Professores comunicados. Queixa será registrada na
ficha de avaliação do professor.
X
X
Professores comunicados. Queixa será registrada na
ficha de avaliação do professor.
X
X
Professor será orientado
X
-Realizado estudos para melhorar a padronização

----

x
---

X
X

X
X
X

Professores comunicados
Professores comunicados
Professores comunicados

4. ALUNO AVALIANDO O DESENVOLVIMENTO DAS DISCIPLINAS

DESCRIÇÃO
Tempo curto para as disciplinas

2016
X

Aumentar aula de metodologia do cuidado e melhorar o
planejamento
Disponibilizar mais exemplares de livros
Falta reciclagem de alguns professores
Carga horária curta de ensino clínico
Em algumas disciplinas os professores não apresentam: objetivo,
conteúdos, planejamento, avaliações de trabalhos
Algumas disciplinas precisam ser atualizadas

X

2017 2018
Atuação do Coordenador e da Diretoria
X
-Encaminhado para o Núcleo Docente Estruturante (NDE)
estudar
X
X
Professores comunicados

-----

X
X
X
X

---X

Estamos preferindo melhorar o número de títulos
Professores comunicados
Encaminhado para o NDE estudar
Professores comunicados

--

--

X

Encaminhado para o NDE estudar

5. ALUNO AVALIANDO INFRAESTRURURA

DESCRIÇÃO
Melhorar a internet
Melhorar a limpeza dos banheiros
Renovar os materiais descartáveis nos laboratórios
Mais opções na cantina, diminuir preço e atendimento mais rápido
Melhorar limpeza das salas
Melhorar recursos para a aula
Melhorar computadores sala informática
Melhorar carteiras

2016
X
X
X
X
X
X
X
X

2017
X
X
X
X
-X
X
X

2018
X
-X
X
---X

Antivírus nos computadores
Atualizar livros na biblioteca
Implantar livros digitais
Aumentar prazo de empréstimo de livros; diminuir multa
Secretaria e tesouraria aberta no horário de almoço

X
X
X
-X

-X
-X
--

-X
----

Atuação do Coordenador e da Diretoria
Instalados roteadores em vários pontos da Faculdade
Já solucionado
os materiais são para uso só com os manequins
Cantina é arrendada
Os alunos devem deixa-la mais limpas
Colocado datashow e caixa de som em 5 salas
Instalado uma segunda rede de internet
Trocadas as carteiras: em 2 salas carteiras universitárias
estofadas e 2 salas com mesinhas e cadeiras estofadas
Antivírus atualizado frequentemente
Semestralmente ocorre a aquisição de livros solicitados.
Em licitação
O livro é para circular, impossível individualizar
Resolvido

2016
---

2017
X
X
X
X
---

2018
----X
X

Atuação do Coordenador e da Diretoria
Serviço em rede – enviar para imprimir na secretaria
Em andamento o diário informatizado
Colocado mais roteadores nos andares, melhorou
Colocado caixa de som em 05 salas de aula
Sendo estudado o pedido
Em estudo para o próximo ano

6. DOCENTES AVALIANDO A INSTITUIÇÃO

DESCRIÇÃO
Impressora com senha na sala dos professores
Abolir o diário de classe – usar sistema aula
Melhorar o sinal WiFi
Instalar áudio fixo nas salas de aula
Recepcionista .na sala dos professores
Melhorar cortinas nas salas de aula

----

Itajubá, 19 de outubro de 2018.
A Coordenação Acadêmica e a Diretoria

