AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO INTERNA
2021 / 2020 / 2019
Eixo 1
Planejamento e Avaliação
Dimensão 8: Planejamento e
Avaliação

 A Instituição alcançou, por segmento, o mínimo de 77% de
participação da comunidade acadêmica nos processos de
autoavaliação;
 A autoavaliação foi realizada e a divulgação dos resultados da CPA
foi ampliada, alcançando a comunidade interna e externa.
 Envolvimento de egressos e comunidade externa na autoavaliação.
 Recredenciamento Institucional (2019) – Nota 5,0;

Eixo 2
Missão e Desenvolvimento
Institucional

 Credenciamento EaD (2019) – Nota 5,0;

Dimensão 1: Missão e
Desenvolvimento Institucional

 Programa de Acompanhamento de Egressos por meio do “Portal do
Egresso” (disponível no site institucional);

Dimensão 3: Responsabilidade
Social

 Renovação de convênios com outras instituições;
 Fortalecimento do intercâmbio entre as IUS – Instituições
Universitárias Salesianas;
 Criado o Departamento de Internacionalização (para convênios e
intercâmbios);
 Voluntariado missionário: vivência em aldeia indígena;
 Realização de várias Campanhas Solidárias e Doações envolvendo a
Pastoral Universitária e os cursos de graduação (Sede e Campus);
 Realização do concurso “Talento Universitário”;

Eixo 3 Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas de Ensino,
Pesquisa e Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a
Sociedade
Dimensão 9: Políticas de
atendimento aos Discentes

 Implantação de plataforma para EaD integrada com o sistema
acadêmico da Instituição;
 Ampliação dos projetos de extensão, programas sociais e atividades
de pesquisa;
 Realização do PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica;
 Realização do 1º Congresso de Tecnologia do UniSalesiano (Sede e
Campus);
 Aumento de produções científicas publicadas em revistas internas e
externas;
 Realização de reuniões para estudo dos conteúdos curriculares
(tendo em vista os resultados do ENADE); atualização e integração
dos Projetos Pedagógicos de Cursos ‐ PPC’s (Sede e Campus);
 Utilização das Metodologias Ativas em vários cursos;

 Ampliação dos canais de comunicação, com maior utilização das
mídias sociais, com destaque para o Instagram;
 Capacitação para atendimento às pessoas com transtorno do
espectro autista, depressão, tendências suicidas promovida pelo
Núcleo de Atendimento ao Discente – NAD;
 Integração do Ambiente Virtual de Aprendizagem aos sistemas
acadêmicos;
 Mudança no layout e interface no site institucional;
 Aumento da produção de vídeos informativos e criação de podcasts;
 Produção de tutoriais, em vídeo, para treinamento no uso de
ferramentas de ensino remoto;
 Implantação de suporte “Atendimento AVA” para o usuário da
plataforma virtual de aprendizagem;

Eixo 4 Políticas de Gestão
Dimensão 5: Política de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão
Dimensão 10: Sustentabilidade
Financeira

Eixo 5 Infraestrutura
Dimensão 7: Infraestrutura Física

 Renovação do Site Institucional;
 Financiamento para a participação de professores em cursos de
capacitação relacionados às metodologias ativas (adotadas em
vários cursos da IES);
 Treinamento de professores e técnicos‐administrativos para
utilização do sistema “Blackboard”;
 Início do curso de Salesianidade para os coordenadores, professores
e funcionários da IES, com a organização de diversos encontros pela
Pastoral Universitária para integração entre as unidades e formar a
identidade salesianas na comunidade acadêmica;
Infraestrutura Física
 Construção de “Centro de Convivência” – espaço disponibilizado aos
alunos com cozinha, academia, wi‐fi, banheiros com chuveiro e área
de descanso;
 Atualização do acervo da biblioteca;
 Criação de espaço para estacionamento de motos (alunos), carros
de colaboradores e docentes (Sede);
 Troca de piso das salas dos servidores para adequação à instalação
de cabos;
 Aquisição de gerador de energia;
 Instalação de painéis solares para piscina terapêutica (Clínica de
Fisioterapia e Educação Física);
 Conclusão do Projeto de Acessibilidade para deficientes visuais
(instalação de piso tátil e a identificação em braile dos espaços, salas
e rampas);
 Instalação de Laboratório de Habilidades (Campus);

 Instalação de Laboratório Multidisciplinar (Sede e Campus);
 Instalação de Laboratório de Anatomia com peças naturais
(Campus);
 Implantação do Laboratório de Simulação Realística ‐ 16 salas com
bonecos adultos – femininos e masculinos, e crianças;
 Aquisição de livros da bibliografia básica e complementar (Sede e
Campus)
Tecnológica
 Implantação do AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA;
 Implantação do sistema para ensino virtual “Blackboard” (para
disciplinas na modalidade EaD);
 Aquisição de Biblioteca Virtual com oferta de novos títulos (Sede e
Campus);
 Renovação dos laboratórios de informática (Sede e Campus);
 Aquisição de equipamentos para os laboratórios da área de saúde;
 Em todos os blocos houve liberação de sinal para acesso à internet;
 Renovação dos servidores de rede do Departamento de TI (sede);
 Elaboração do plano de contigência e segurança em informática;
 Aquisição de Licenças Oracle;
 Integração da plataforma AVA aos sistemas acadêmicos;
 Aquisição de Plataforma para Realidade Virtual (Campus);
 Aquisição de novos computadores para laboratórios de informática
(Sede e Campus);
 Atualização das licenças de software;
 Aquisição de novos computadores para setores administrativos
(Sede).

