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RELATÓRIO DE DIRECIONAMENTO, TOMADA DE DECISÃO FUNDAMENTADAS NA AVALIAÇÃO DO
CURSO PARA A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2016-2
Curso: Enfermagem
Coordenadora: Profª. Mônica Valadares Martins
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Divulgação do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), instrumentos
de avaliação das atividades propostas e
SUGESTÕES: Socializar a proposta pedagógica
do Curso de Enfermagem na comunidade
acadêmica e os instrumentos de avaliação das
atividades propostas para docentes e discentes.
Intensificar a interdisciplinaridade no curso (aulas,
atividades em campo, eventos, estágio e
Atividades Práticas Supervisionadas)
CURSO

PROJETOPEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

PROVIDÊNCIAS: Realização do IV Encontro
Acadêmico
do
Curso
de
Enfermagem
semestralmente, acontecendo o último em
10/02/17.
Assuntos
contemplados:
PPC;
Regimento; Calendário Acadêmico; Manual do
Aluno; Propostas pedagógicas como Seminário
Integrador, Acompanhamento/ Avaliação Global,
Oficina Integração de Saberes; AACC; Estágio
Obrigatório e Não Obrigatório. Pesquisa e
Extensão (possibilidades e diferencial na prática
profissional); Professor Referência de Turma.
Foram revisadas as práticas de estágio, com
inserção de atividades integrativas que fortaleçam
o vínculo entre ensino e serviço parceiro.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Acolhimento de
docentes/discentes.
SUGESTÕES: Otimizar as horas para coordenar o
curso, sem comprometimento da sala de aula.

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

PROVIDÊNCIAS: Redução da carga horária de
aula. Priorização de ações pelo coordenador.
Comunicação no início de cada semestre sobre o
horário
de
atendimento).
Incentivo
ao
preenchimento do Requerimento pelo aluno, na
impossibilidade de atendimento pelo coordenador.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Metodologias
de ensino e relação aluno/professor.

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

SUGESTÕES: Formações sobre Didática do
Ensino Superior e acompanhamento da Gestão
Pedagógica (GEPE).
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PROVIDÊNCIAS: Convocação do corpo docente
para participação em oficinas sobre metodologias
ativas. Discussão acerca deste problema em
reuniões de NDE e Colegiado. Participação do
professor referência de turma como mediador.
Efetivação das atividades integrativas entre as
disciplinas por módulo ou por período,
especialmente. Revisão odos instrumentos de
avaliação utilizados.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: necessidade
de melhorar a estrutura física, ambiente,
equipamentos (computadores, projetores) e
mobiliários (mesas, cadeiras, portas, armários).

SALAS DE AULA
EQUIPAMENTOS
LABORATÓRIO /AULAS
PRÁTICAS

SUGESTÕES:
investimento
mesmo
que
escalonado, começando pelas salas de aula com a
manutenção nos aparelhos de ar condicionado
(principal reclamação), pintura das salas,
substituição de carteiras, reposição ou instalação
de dispensadores para sabonete e álcool gel,
substituição das lixeiras (tampa e pedal), com
identificação dos resíduos, e outros.
PROVIDÊNCIAS: acompanhamento do processo
de reestruturação dos ambientes pelo gestor, setor
responsável, coordenadores e CPA.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: instalações
sanitárias e limpeza do ambiente, conforme
demanda.

ESTRUTURA
FÍSICA
INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

SUGESTÕES: limpeza, abastecimento regular
com papel higiênico, papel toalha, sabão líquido e
lixeira com tampa e pedal. Confecção de checklist
e calendário de limpeza e desinfecção, não
somente das instalações sanitárias (como outras),
sob a orientação do setor de Biossegurança.
PROVIDÊNCIAS: Monitoração e supervisão pelos
setores responsáveis.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: nº insuficiente
de seguranças, principalmente no turno noturno.

SERVIÇO DE SEGURANÇA
NO CAMPUS

SUGESTÕES: aumentar o nº de seguranças.
determinar áreas reservadas para estacionamento
de professores e coordenadores de curso.
Intensificar a ronda no campus II. Melhorar a
iluminação as áreas externas.
PROVIDÊNCIAS: Monitoração e supervisão pelos
setores responsáveis.

SETORES
ADMINISTRATIVOS
E ACADÊMICOS

SRA
SFC-TESOURARIA
BIBLIOTECA
SIUNE

PONTO A SER APERFEIÇOADO: atendimento.
SUGESTÕES: formação para os funcionários.
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PROVIDÊNCIAS: Monitoração e supervisão pelos
setores responsáveis.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: atendimento e
qualidade do material.
SUGESTÕES: formação para os funcionários,
troca/avaliação
dos
serviços
prestados,
especialmente acerca da qualidade do material
disponibilizado pela copiadora.

XEROX

PROVIDÊNCIAS: Monitoração e supervisão pelos
setores responsáveis.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
ESTÁGIO

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:-

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

SUGESTÕES:PROVIDÊNCIAS:PONTO A SER APERFEIÇOADO:-

GRUPOS
OPCIONAIS
VISITAS TÉCNICAS

SUGESTÕES:PROVIDÊNCIAS:PONTO A SER APERFEIÇOADO:-

OUTROS

SUGESTÕES:PROVIDÊNCIAS:-
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RELATÓRIO DE DIRECIONAMENTO, TOMADA DE DECISÃO FUNDAMENTADAS NA AVALIAÇÃO DO
CURSO PARA A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2017-2
Curso: Enfermagem
Coordenadora: Profª. Mônica Valadares Martins
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CURSO

PONTO
A
SER STATUS:
APERFEIÇOADO:
Divulgação
do
Projeto
• 15/12/17 e
Pedagógico do Curso (PPC),
09/02/18 (Reunião
instrumentos de avaliação
de Colegiado);
das atividades propostas e
metodologias que serão
• 20/02/18 (VI
utilizadas
durante
o
Encontro
semestre letivo.
Acadêmico
do
Curso
de
SUGESTÕES: Continuar a
Enfermagem);
socialização da proposta
pedagógica do Curso de
• 08/02/18 (Reunião
Enfermagem na comunidade
ordinária com
acadêmica e os instrumentos
representantes de
de avaliação das atividades
turma)
propostas para docentes e
discentes.
• Reuniões
Intensificar
a
ordinárias de NDE
interdisciplinaridade no curso
(aulas, atividades em campo,
eventos, estágio e Atividades
Práticas
PROJETOPEDAGÓGICO
Supervisionadas)
EXTENSÃO
PESQUISA
PROVIDÊNCIAS:
ATIVIDADES
Realização do VI Encontro
COMPLEMENTARES
Acadêmico do Curso de
Enfermagem
semestralmente,
acontecendo o último em
20/02/18.
Assuntos
contemplados:
PPC;
Regimento;
Calendário
Acadêmico;
Manual
do
Aluno;
Propostas
pedagógicas como
Seminário
Integrador,
Acompanhamento/
Avaliação Global, Oficina
Integração
de
Saberes;
AACC; Estágio Obrigatório e
Não Obrigatório. Pesquisa e
Extensão (possibilidades e
diferencial
na
prática
profissional);
Professor
Referência de Turma.
Foram revisadas as práticas
de estágio, com inserção de
atividades integrativas que
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fortaleçam o vínculo entre
ensino e serviço parceiro.
INOVAÇÃO: Proposta piloto
de
curricularização
da
extensão, numa parceria do
Curso de Enfermagem com o
Departamento de
Vigilância em Saúde do
município de Governador
Valadares/MG iniciada em
setembro de 2017, ainda em
curso durante o ano de 2018.
Esta proposta culminou na
submissão e aprovação, em
2018, do projeto de pesquisa
intitulado " ENSINO E
SERVIÇO: a enfermagem
“extendida” ao campo de
práticas da Vigilância em
Saúde do município de
Governador Valadares.
PONTO
A
APERFEIÇOADO:
Acolhimento
de
docentes/discentes.

SER

SUGESTÕES: Otimizar as
horas para coordenar o
curso, sem
comprometimento da sala de
aula.
COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

PROVIDÊNCIAS: Redução
da carga horária de aula.
Priorização de ações pelo
coordenador. Comunicação
no início de cada semestre
sobre
o
horário
de
atendimento). Incentivo ao
preenchimento do
Requerimento pelo aluno, na
impossibilidade
de
atendimento
pelo
coordenador.
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Apresentada
agenda
mensal de encontros com
os representantes de turma
para
acompanhamento
das
atividades acadêmicas, sob
a ótica da turma. Primeira
reunião
realizada
em
08/02/18, neste semestre.
No
semestre
anterior,
somaram três encontros
desta natureza.
Organização de agenda
para atendimento individual
ou coletivo realizado pelo
coordenador
aos
acadêmicos. Foi reforçado,
junto às secretárias da sala
dos
professores/coordenação a
necessidade
de
preenchimento
de
requerimento para otimizar
o atendimento.
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CORPO
DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

PONTO
A
SER Continuidade às práticas
APERFEIÇOADO:
modulares previstas no
Metodologias de ensino e curso;
relação aluno/professor.
Alinhamento das ações
SUGESTÕES:
Formações realizadas no curso, de
caráter modular e
sobre Didática do Ensino
integrativo;
Superior
e
acompanhamento da
dos
Gestão Pedagógica (GEPE). Alinhamento
conteúdos dos grupos
temático
(disciplinas
PROVIDÊNCIAS:
Convocação
do
corpo contempladas em cada
em
planilha
docente para participação módulo)
pelo
em
oficinas
sobre desenvolvida
metodologias
ativas. coordenador de curso.
Discussão acerca deste
Revisão, atualização e
problema em reuniões de
NDE
e
Colegiado. solicitação de aquisição
referenciais
Participação do professor dos
referência de turma como bibliográficas (básicos e
mediador. Efetivação das complementares),conforme
atividades integrativas entre instrumento de avaliação
as disciplinas por módulo ou do MEC (2015), por todos
professores.
Esta
por período, especialmente. os
Revisão odos instrumentos atividade foi realizada na
Biblioteca, na presença da
de avaliação utilizados.
bibliotecária e sob sua
orientação, em 2016/2.
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PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
necessidade de melhorar a
estrutura física, ambiente,
equipamentos
(computadores, projetores) e
mobiliários (mesas, cadeiras,
portas, armários).

ESTRUTURA
FÍSICA

SALAS DE AULA
EQUIPAMENTOS
LABORATÓRIO /AULAS
PRÁTICAS

SUGESTÕES: investimento
mesmo que escalonado,
começando pelas salas de
aula com a manutenção nos
aparelhos
de
ar
condicionado
(principal
reclamação), pintura das
salas,
substituição
de
carteiras,
reposição
ou
instalação de dispensadores
para sabonete e álcool gel,
substituição das lixeiras
(tampa e pedal), com
identificação dos resíduos, e
outros.
Importante:
necessidade urgente de
aquisição
de
peças,
equipamentos e manequins
(já
solicitados)
imprescindíveis
para
a
adequada condução das
aulas práticas de laboratório
(Laboratórios de Técnicas de
Enfermagem e
Semiologia/Semiotécnica).
PROVIDÊNCIAS:
acompanhamento
do
processo de reestruturação
dos ambientes pelo gestor,
setor
responsável,
coordenadores e CPA.

cpa@univale.br

-

Auto avaliação Institucional

PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
instalações sanitárias e limpeza do
ambiente, conforme demanda.

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

-

SUGESTÕES:
limpeza,
abastecimento regular com papel
higiênico, papel toalha, sabão
líquido e lixeira com tampa e pedal.
Confecção
de
checklist
e
calendário
de
limpeza
e
desinfecção, não somente das
instalações
sanitárias
(como
outras), sob a orientação do setor
de Biossegurança.
PROVIDÊNCIAS:
Monitoração e supervisão pelos
setores responsáveis.

PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: nº
insuficiente
de
seguranças,
principalmente no turno noturno.
SUGESTÕES: aumentar o nº
de seguranças.determinar
áreas
reservadas
para
estacionamento de professores e
coordenadores
de
curso.
SERVIÇO DE
Intensificar
a
ronda
no
campus
II.
SEGURANÇA NO
Melhorar
a
iluminação
as
áreas
CAMPUS
externas.
PROVIDÊNCIAS:
Monitoração e supervisão pelos
setores responsáveis.
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PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: atendimento.

-

SUGESTÕES: formação para os
funcionários.

SETORES
ADMINISTRATIVOS E
ACADÊMICOS

SRA
SFCTESOURARIA
BIBLIOTECA
SIUNE

PROVIDÊNCIAS: Monitoração e
supervisão
pelos
setores
responsáveis.

PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
atendimento e qualidade do
material.
SUGESTÕES: formação para os
funcionários, troca/avaliação dos
serviços prestados, especialmente
acerca da qualidade do material
disponibilizado pela copiadora.
XEROX

PROVIDÊNCIAS:
Monitoração e supervisão pelos
setores responsáveis.
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PONTO A SER
APERFEIÇOADO: Segue
Regulamento do Curso.

Monitoramento rigoroso
das atividades e
desenvolvimento dos
estágios.

SUGESTÕES: -

ESTÁGIO

PROVIDÊNCIAS:
Acompanhamento direto da
coordenação de estágio às
práticas de Estágio Obrigatório e
Não Obrigatório.

PONTO A SER
APERFEIÇOADO: Segue
Regulamento do Curso e da
UNIVALE.

Acompanhamento
rigoroso e monitoramento
do professor orientador
de TCC.

SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS: Incentivar a
TCC de qualidade e publicação.
GRUPOS OPCIONAIS

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

PONTO A SER
APERFEIÇOADO: Segue
Regulamento do Curso e da
UNIVALE.
VISITAS
TÉCNICAS

SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS: Registrar, com
qualidade, as visitas e atividades
realizadas.
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Formatar documento do
Curso para o adequado
registro das visitas
técnicas e atividades
integradas modulares.
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PONTO A SER
APERFEIÇOADO: SUGESTÕES: OUTROS

PROVIDÊNCIAS
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RELATÓRIO DE DIRECIONAMENTO, TOMADA DE DECISÃO FUNDAMENTADAS NA
AVALIAÇÃO DO CURSO PARA A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018-2
Curso: ENFERMAGEM
Coordenadora: Profª. Mônica Valadares Martins
COMPARAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES
REALIZADAS EM 2017 e 2018
Critério
2017 2018 Melhorou Manteve Piorou
Grau de adesão do professor
Grau de adesão do aluno
Satisfação do aluno com relação ao curso
Satisfação do professor com relação ao curso
Satisfação do aluno com relação ao coordenador
Satisfação do professor com relação ao coordenador
Satisfação do aluno com relação às disciplinas
Satisfação do professor com relação às disciplinas
Satisfação do aluno com relação ao EO
Satisfação do aluno com relação ao ENO
Satisfação do aluno com relação ao PPC
Satisfação do aluno com relação ao Prof. Referência
Satisfação do aluno com relação à AG
Satisfação do aluno com relação ao Seminário Integr
Satisfação do aluno com relação ao TCC
Satisfação do aluno com relação à Inf Est/Adm/Acad
Satisfação do professor com relação Inf. Est/Adm/Acad
Satisfação do aluno com relação à CPA
Satisfação do professor com relação à CPA
Satisfação do aluno com relação ao Tecendo Saberes
Satisfação do aluno com relação à AC/OCC
Satisfação do aluno com relação à AC
Satisfação do aluno com relação às Ativ. Modulares
Satisfação do aluno com relação às Visitas Técnicas
Satisfação do aluno com relação à defesa Projeto Pesq.
Satisfação do aluno com relação às OIS

100%
96,89%
3,13
3,63
3,2
3,88
3,45
3,87
3,46
3,42
3,16
3,43
2,92
3,14
3,33
2,79
3,18
97%
100%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

100%
95,83%
3,05
3,77
3,24
3,9
3,47
3,89
3,39
3,40
3,21
3,58
2,95
3,24
NA
2,82
3,14
96,50%
100%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

0
- 1,06
- 0,08
+ 0,14
+ 0,04
+ 0,02
+ 0,02
+ 0,02
- 0,07
- 0,02
+ 0,05
+ 0,15
+ 0,03
+ 0,10
+ 0,03

-

- 0,04
- 0,5

0
Atividade Integrada - Atualidades
Atividade Curricularizada – 1º p
Acontece do 2º ao 6º período
Acontece do 1º ao 9º período
Acontece do 1º ao 9º período
Acontece no 8º período
Acontece do 7º ao 9º período

SIGLAS:
EO: Estágio Obrigatório; ENO: Estágio Não Obrigatório; AG: Avaliação Acompanhamento Global; OCC:
Observação em Cenário de Campo; AC: Atividades Complementares; OIS: Oficinas Integração de Saberes;
NA: Item Não Avaliado, mas importante que seja inserido na próxima avaliação da CPA.
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PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Divulgação do Projeto Pedagógico do
Curso (PPC), instrumentos de avaliação
das atividades propostas e metodologias
que serão utilizadas durante o semestre
letivo. Apresentação dos resultados e
indicadores do curso.
SUGESTÕES: Continuar a socialização
da proposta pedagógica do Curso de
Enfermagem na comunidade acadêmica
e os instrumentos de avaliação das
atividades propostas para docentes e
discentes.
Intensificar
a
interdisciplinaridade no curso (aulas,
atividades em campo, eventos, estágio e
Atividades Práticas Supervisionadas,
visitas técnicas e atividades avaliativas
modulares).

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

PROVIDÊNCIAS: 1.Realização do VIII
Encontro Acadêmico do Curso de
Enfermagem
semestralmente,
acontecendo, a última edição em
11/02/19. Assuntos contemplados: FIES;
PROUNI; PPC; Regimento; Calendário
Acadêmico; Manual do Aluno; Propostas
pedagógicas como Seminário
Integrador, Acompanhamento/ Avaliação
Global, Oficina Integração de Saberes;
AACC; Estágio Obrigatório e Não
Obrigatório. Pesquisa e Extensão
(possibilidades e diferencial na prática
profissional); Professor Referência de
Turma. Foram revisadas as práticas de
estágio, com inserção de atividades
integrativas que fortaleçam o vínculo
entre ensino e serviço parceiro.
INOVAÇÃO: Finalização da proposta
piloto de curricularização da extensão,
numa parceria do Curso de Enfermagem
com o DVS/GV/MG iniciada em setembro
de 2017. Esta proposta culminou na
submissão e aprovação, em 2018, do
projeto de pesquisa intitulado "
ENSINO E SERVIÇO: a enfermagem
“extendida” ao campo de práticas da
Vigilância em Saúde do município de
Governador Valadares. Outro fruto desta
proposta é o convite da Superintendência
Regional de Saúde/GV/MG ao Curso
para desenvolver trabalho similar, porém,
inserindo outros cursos da saúde e de
outras áreas do conhecimento.
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STATUS:
1.Reuniões
mensais
de
colegiado
(representação
docente, discente e
comunidade);
2.11/02/19- VIII Encontro
Acadêmico do Curso de
Enfermagem – socialização
da agenda e ações do curso
para o semestre letivo;
3.Reuniões mensais com
representantes de turma –
Café com o Coordenador;
4.Reuniões
mensais
de NDE;
5.Seguindo o trâmite para a
parceria entre o Curso de
Enfermagem
e
a
Superintendência Regional
de
Saúde/GV/MG
no
desenvolvimento
de
atividades de extensão.
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PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Acolhimento de docentes/discentes.
SUGESTÕES: Otimizar as horas para
coordenar
o
curso,
sem
comprometimento da sala de aula.
Gerenciamento das demandas de sala de
aula, do curso e da instituição.

COORD.

POSTURA E
DESEMPENHO

PROVIDÊNCIAS: Redução da carga
horária de aula. Priorização de ações
pelo coordenador. Comunicação no início
de cada semestre sobre o horário de
atendimento).
Incentivo
ao
preenchimento do Requerimento pelo
aluno, na impossibilidade de atendimento
pelo coordenador. Estreitar o vínculo com
os representantes de turma. Participar de
ações que valorizem as representações
discentes no colegiado de curso, Centro
Acadêmico de Enfermagem (CAENF) e
ATLÉTICA,
assim,
estabelecer
relacionamento de confiança e respeito
entre o curso e organizações discentes.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Metodologias de ensino e relação
aluno/professor.
SUGESTÕES:
Formações
sobre
Didática
do
Ensino
Superior
e
acompanhamento da Gestão Pedagógica
(GEPE). Otimizar as discussões nas
Reuniões
Modulares
(professores
referência de turma e coordenação), a fim
de estruturar as atividades modulares
integradas
entre
disciplinas/grupos
temáticos, entre módulos, entre períodos
e intercursos.

CORPO
DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

PROVIDÊNCIAS: Convocação do corpo
docente para participação em oficinas
sobre metodologias ativas. Discussão
acerca deste problema em reuniões de
NDE e Colegiado. Participação do
professor referência de turma como
mediador. Efetivação das atividades
integrativas entre as disciplinas por
módulo ou por período, especialmente.
Revisão odos instrumentos de avaliação
utilizados. Reflexão docente (escrita)
sobre a avaliação dos pontos importantes
citados pelos alunos acerca da condução
de cada disciplina/grupo temático
(metodologia de aula, critérios de
avaliação, rendimento e outros).
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STATUS:
1.Foi apresentada agenda
mensal de encontros com os
representantes de turma
para acompanhamento das
atividades acadêmicas, sob
a ótica da turma. Primeira
reunião
realizada
em
27/02/18, somando neste
semestre, cinco encontros
desta natureza;
2.Organização de agenda
para atendimento individual
ou coletivo realizado pelo
coordenador
aos
acadêmicos. Foi reforçado,
junto às secretárias da sala
dos
professores/
coordenação a necessidade
de acolhimento ao aluno e
preenchimento
do
requerimento
(todos
os
campos) para otimizar o
atendimento.
STATUS:
1.Continuidade às práticas
modulares previstas no
curso;
2.Alinhamento das ações
realizadas no curso, de
caráter modular e
integrativo;
3.Alinhamento
dos
conteúdos
dos
grupos
temático
(disciplinas
contempladas
em
cada
módulo)
em
planilhas
semestrais
desenvolvidas
pelo coordenador de curso;
4.Revisão, atualização e
solicitação de aquisição dos
referenciais
bibliográficas
(básicos e complementares),
conforme instrumento de
avaliação do MEC (2017),
pelos
professores.
Esta
atividade foi realizada na
Biblioteca, na presença da
bibliotecária e sob sua
orientação, desde 2016/2.
Confecção de planos de
ensino
integrados
que
contemplem o PPC.

Auto avaliação Institucional
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Necessidade de melhorar a estrutura
física, ambientes (limpeza, climatização,
gerenciamento
de
resíduos),
equipamentos
(computadores,
Datashow)
e
mobiliários
(mesas,
cadeiras, portas, armários, lousa).
Pintura interna e externa. Iluminação
interna e externa.

SALAS DE AULA
EQUIPAMENTOS
LABORATÓRIO /
AULAS PRÁTICAS

SUGESTÕES: Investimento mesmo que
escalonado, começando pelas salas de
aula com a manutenção nos aparelhos de
ar condicionado (principal reclamação),
pintura das salas, substituição de
carteiras, reposição ou instalação de
dispensadores para sabonete e álcool
gel, papeleiras, substituição das lixeiras
(tampa e pedal), com identificação dos
resíduos,
e
outros.
Importante:
necessidade urgente de aquisição de
peças, equipamentos e manequins (já
solicitados) imprescindíveis para a
adequada condução das aulas práticas
de laboratório (Laboratórios de Técnicas
de
Enfermagem
e
Semiologia
Semiotécnica).
PROVIDÊNCIAS: Acompanhamento do
processo
de
reestruturação
dos
ambientes pelos gestores, setores
responsáveis, coordenadores (Curso e
laboratórios) e CPA.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
instalações sanitárias e limpeza do
ambiente, conforme demanda.

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

SUGESTÕES: limpeza, abastecimento
regular com papel higiênico, papel toalha,
sabão líquido e lixeira com tampa e pedal.
Confecção de check list e calendário de
limpeza e desinfecção, não somente das
instalações sanitárias (como outras), sob
a orientação do setor de Biossegurança e
acompanhamento do DEC.
PROVIDÊNCIAS:
Monitoramento
e
supervisão pelos setores responsáveis.

ESTRUTURA
FÍSICA

cpa@univale.br

STATUS:
1.Desenvolvimento
de
relatório do curso, a ser
entregue
à
gestão
acadêmica e administrativa,
com solicitação de reformas,
aquisição de equipamentos,
materiais e contratação de
técnico em enfermagem;
2.Necessidade urgente de
implantação de rotina de
limpeza
concorrente
e
terminal nos ambientes do
curso,
especialmente,
laboratórios de Técnicas de
Enfermagem,
Semiologia
Semiotécnica e Ambulatório
de Lesões;
3.Substituição
dos
03
aparelhos
de
ar
condicionado do Laboratório
de Técnicas de Enfermagem
(D3/3) por outros de melhor
qualidade, pois, os atuais
são obsoletos, consomem
energia além da média,
aquecem a fiação e não
resfriam o ambiente.
Climatização do Laboratório
de Semiologia
Semiotécnica;
4.Manutenção preventiva nos
ventiladores.
STATUS:
1.Desenvolvimento
de
relatório do curso, a ser
entregue
à
gestão
acadêmica e administrativa.

Auto avaliação Institucional
SEGURANÇA NO
SERVIÇO

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Insuficiente aumentar nº de seguranças
SUGESTÕES:
Determinar
áreas
reservadas para estacionamento de
professores e coordenadores de curso.
Intensificar a ronda no campus II. Melhorar
a
iluminação
as
áreas
externas,
especialmente, dos ambientes acadêmicos
(salas de aula, clínicas e laboratórios).

STATUS:
1.Desenvolvimento de relatório
do curso, a ser entregue à
gestão
acadêmica
e
administrativa.

PROVIDÊNCIAS: Monitoramento e
supervisão pelos setores responsáveis.
SETORES
ADMINISTR
ATIVOS E
ACADÊMIC
OS

SRA
SFC-TESOURARIA
BIBLIOTECA
SIUNE

SETOR DE
REPROGRAFIA

PONTO A SER
Atendimento.

APERFEIÇOADO:

SUGESTÕES: Formação
funcionários.

para

os

PROVIDÊNCIAS:
Monitoramento
e
supervisão pelos setores responsáveis.
Desenvolvimento
de
política
de
acolhimento aos alunos com redução do
tempo de espera em cada setor.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
atendimento e qualidade do material.

STATUS:
1.Desenvolvimento de
relatório do curso, a ser
entregue
à
gestão
acadêmica
e
administrativa.

STATUS:
-

SUGESTÕES:
formação
para
os
funcionários, troca/avaliação dos serviços
prestados, especialmente acerca da
qualidade do material disponibilizado pela
copiadora.

GRUPOS
OPCIONAIS

ESTÁGIO

PROVIDÊNCIAS:
Monitoramento
e
supervisão pelos setores responsáveis.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Segue Regulamento do Curso, revisado e
atualizado sistematicamente.
SUGESTÕES: Revisão da distribuição da
carga horária/clínica do Estágio Obrigatório
desenvolvido no 8º e 9º período (20%
carga horária total do curso, conforme
DCN, 2001).
PROVIDÊNCIAS: Acompanhamento direto
da coordenação de estágio às práticas de
Estágio Obrigatório e Não Obrigatório.
Incentivo ao Estágio Não Obrigatório como
ferramenta de aproximação da teoria e
prática de salas de aula/laboratórios à
realidade dos serviços.
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STATUS:
1.Monitoramento
rigoroso das atividades
e desenvolvimento dos
estágios;
2.Cumprimento das
Diretrizes Curriculares
para a graduação de
Enfermagem no que se
refere ao
desenvolvimento do
estágio obrigatório e
não obrigatório.

Auto avaliação Institucional
TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Segue
Regulamento do Curso e da UNIVALE.
SUGESTÕES: Incentivar a presença dos
acadêmicos de períodos anteriores, como
proposta de valorização do TCC na
integralização do curso.

PROVIDÊNCIAS: Incentivar a TCC de
qualidade e publicação.

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Segue
Regulamento do Curso e da UNIVALE.

VISITAS TÉCNICAS

SUGESTÕES: Necessidade de
desenvolver formulário próprio para os
registros.
PROVIDÊNCIAS: Registro de
qualidade de todas as visitas técnicas,
atividades modulares integradas e eventos
realizados pelo curso ou com sua
participação.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: SUGESTÕES: -

OUTROS

PROVIDÊNCIAS: -

cpa@univale.br

STATUS:
1.Acompanhamento
rigoroso e
monitoramento do
professor orientador de
TCC;
2.Incentivo a submissão
do
TCC em eventos e
revistas cientificas
STATUS:
1. Formatado
documento do Curso
para o adequado
registro das visitas
técnicas, atividades
integradas modulares e
eventos, ficando o(s)
professor(es) por sua
confecção e divulgação
na ASCORG/TV
UNIVALE (com cópia
para a coordenação).

Auto avaliação Institucional
Importante salientar que os professores do Curso de Enfermagem refletiram sobre
o último ciclo avaliativo interno, justificando as ocorrências descritas pelos alunos, bem
como, propuseram melhorias a cada situação de fragilidade do curso ou da metodologia
usada na disciplina ou grupo temático. A execução desta proposta de adequação foi
iniciada ainda no final do último semestre letivo (2018/2) e mantida em 2019/1.
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RELATÓRIO DO DIRECIONAMENTO E TOMADA DE DECISÃO FUNDAMENTADA NA
AVALIAÇÃO DO CURSO PARA A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2019-2
Curso: ENFERMAGEM
Coordenadora: Profª. Mônica Valadares Martins
Critério

2017 2018

Grau de adesão do professor

2019 Melhorou Manteve Piorou

100%

Grau de adesão do aluno

100%

100%

96,89% 95,83% 96,45%
0,62

Satisfação do aluno com relação ao curso

3,13

3,05

3,31%

Satisfação do professor com relação ao curso

3,63

3,77

3,59%

3,2

3,24

3,46%

Satisfação do aluno com relação ao coordenador

X

0

Satisfação do professor com relação ao coordenador

3,88

3,9

3,82%

Satisfação do aluno com relação às disciplinas

3,45

3,47

3,62%

0,26

0

0,22

0

0,15

0

0
0

Satisfação do professor com relação às disciplinas

3,87

3,89

3,88%

Satisfação do aluno com relação ao EO

3,46

3,39

3,65%

0,26

0

Satisfação do aluno com relação ao ENO

3,42

3,4

3,88%

0,48

0

Satisfação do aluno com relação ao PPC

3,16

3,21

3,41%

0,2

0

Satisfação do aluno com relação ao Prof. Referência

3,43

3,58

3,69%

0,11

0

0,29

0

Satisfação do aluno com relação à AG

2,92

2,95

3,24%

Satisfação do aluno com relação ao Seminário Integr

3,14

3,24

3,16%

0

0

Satisfação do aluno com relação ao TCC 3,33 NA NA

-0,18
-0,08
-0,01

-0,08

3,01% + 0,19 0

- Satisfação do aluno com relação à Inf Est/Adm/Acad 2,79 2,82
Satisfação do professor com relação Inf.
3,18

3,14

3,30%

0,16

0

Est/Adm/Acad
Satisfação do aluno com relação à CPA

97% 96,50% 95,50%

Satisfação do professor com relação à CPA
Satisfação do aluno com o processo de avaliação do

100%
NA

100%

X
100%

X

NA
93%

-

CPA ser importante/comentários/sugestões e elogios
Satisfação do professor com o processo de

NA

avaliação do CPA ser
Satisfação do aluno com relação ao Tecendo

NA
100%

NA

-

mportante/comentários/sugestões e elogios

NA
Atividade Integrada - Atualidades

Saberes
Satisfação do aluno com relação à AC/OCC

NA

NA

Satisfação do aluno com relação à AC

NA

NA

Acontece do 2º ao 6º período

Satisfação do aluno com relação às Ativ. Modulares

NA

NA

Acontece do 1º ao 9º período
Acontece do 1º ao 9º período

Satisfação do aluno com relação às Visitas Técnicas

NA

NA

Satisfação do aluno com relação à defesa Projeto

NA

NA

NA

NA

Pesq.
Satisfação do aluno com relação às OIS

Atividade Curricularizada – 1º p

Acontece no 8º período
Acontece do 7º ao 9º período

SIGLAS:
EO: Estágio Obrigatório; ENO: Estágio Não Obrigatório; AG: Avaliação Acompanhamento Global; OCC:
Observação em Cenário de Campo; AC: Atividades Complementares; OIS: Oficinas Integração de Saberes;
NA: Item Não Avaliado, mas importante que seja inserido na próxima avaliação da CPA.
OBSERVAÇÂO: Os itens: melhorou, manteve e piorou na tabela acima foram comparados entre os anos de
2018 e 2019.
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SETOR

RECURSO

INTERVENÇÕES
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhorar as
estratégias de divulgação do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC), instrumentos de
avaliação das atividades propostas e
metodologias que serão utilizadas durante o
semestre
letivo.
Apresentação
dos
resultados e indicadores do curso.

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ENSINO
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

SUGESTÕES: Continuar a socialização, com
integração ensino, serviço e comunidade, da
proposta pedagógica do Curso de
Enfermagem do primeiro ao nono período
do curso e aprimorar os instrumentos de
avaliação das atividades propostas para
docentes e discentes. Intensificar a
interdisciplinaridade no curso (aulas,
atividades em campo e de extensão,
eventos, estágio e Atividades Práticas
Supervisionadas, visitas técnicas e atividades
avaliativas modulares).
PROVIDÊNCIAS: Manter a realização dos
Encontros
Acadêmicos do Curso de Enfermagem
semestralmente, acontecendo, a última
edição
em
06/08/19.
Assuntos
contemplados:
FIES;
PROUNI;
PPC;
Regimento; Calendário Acadêmico; Manual
do Aluno; Propostas pedagógicas como
Seminário Integrador, Tecendo Saberes,
Acompanhamento/
Avaliação
Global,
Oficina Integração de Saberes; AACC; Estágio
Obrigatório e Não Obrigatório. Pesquisa e
Extensão (possibilidades e diferencial na
prática profissional); Professor Referência
de Turma. Foram revisadas as práticas de
estágio, com inserção de atividades
integrativas que fortaleçam o vínculo entre
ensino, serviço parceiro e pesquisa.
INOVAÇÃO:
Finalização da proposta piloto de
curricularização da extensão, numa parceria
do Curso de Enfermagem com o
DVS/GV/MG iniciada em setembro de 2017.
Esta proposta culminou na submissão e

cpa@univale.br

STATUS
1.
São
realizadas
reuniões mensais
de colegiado com
a
representação
docente, discente
e comunidade;
No dia
06/08/19
foi
realizado o IX
Encontro
Acadêmico
do
Curso
de
Enfermagem –
momento
semestral
no
início do período
letivo para a
socialização da
agenda e ações
do curso para o
semestre letivo;
2.

Reuniões
mensais
com
representantes
de turma – Café
com
o
Coordenador;
3.

Reuniões
mensais de NDE;
4.

Seguindo
o trâmite para a
parceria entre o
Curso de
Enfermagem e
a
Superintendência
Regional
de
Saúde/GV/MG
no
desenvolvimento
de atividades de
5.

Auto avaliação Institucional
aprovação, em 2018, do projeto de pesquisa
intitulado "ENSINO E SERVIÇO: a
enfermagem ‘extendida’ ao campo de
práticas da Vigilância em Saúde do município
de Governador
Valadares”. Outro fruto desta proposta é o
convite da Superintendência Regional de
Saúde/GV/MG ao Curso para desenvolver
trabalho similar, porém, inserindo outros
cursos da saúde e de outras áreas do
conhecimento.
Atividades de extensão da curricularização,
pelos acadêmicos do 5º período de
enfermagem, de vacinação à comunidade
da UNIVALE, semestralmente em parceria
com o serviço de imunização de
Governador Valadares.

cpa@univale.br

extensão;
Manter
parceria com o
serviço
de
imunização de
Governador
Valadares para
as ações de
vacinação
semestral no
campus II da
UNIVALE.
6.
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SETOR

RECURSO

INTERVENÇÕES
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Acolhimento de docentes / discentes.
SUGESTÕES: Estudar estratégias para otimizar as
horas destinadas à coordenação do curso, sem
comprometimento da sala de aula. Gerenciamento
das demandas de sala de aula, do curso e da
instituição.

POSTURA E
DESEMPENHO

STATUS
Todo início
de semestre é
apresentada
e
enviada a agenda
mensal
de
encontros com os
representantes de
turma, para
acompanhamento
das
atividades
acadêmicas, sob a
ótica da turma. A
primeira reunião
foi realizada em
07/08/19,
somando
neste
semestre, quatro
encontros dessa
natureza;
1.

PROVIDÊNCIAS: Redução da carga horária de aula.
Priorização
de
ações
pelo
coordenador.
Comunicação no início de cada semestre sobre o
horário
de
atendimento.
Incentivo
ao
preenchimento do Requerimento pelo aluno, na
impossibilidade de atendimento pelo coordenador.
Estreitar mais o vínculo com os representantes de
turma. Participar de ações que valorizem as
representações discentes no colegiado de curso,
Centro Acadêmico de Enfermagem (CAENF) e
ATLÉTICA, assim, estabelecer relacionamento de 2.
Realizada a
confiança e respeito entre o curso e organizações organização
da
discentes.
agenda para
atendimento
individual
ou
coletivo realizado
pelo coordenador
aos acadêmicos.
Foi
reforçado,
novamente, junto
às secretárias da
sala
dos
professores
/
coordenação

a

necessidade

de

acolhimento

ao

acadêmico

e

preenchimento de
todos os campos
do requerimento,
para otimizar o
atendimento.
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SETOR

RECURSO

INTERVENÇÕES

STATUS

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1.
Continuidade às
modulares
Metodologias de ensino com enfoque nas práticas
previstas
no
curso;
metodologias ativas e relação aluno/professor.
SUGESTÕES: Formações sobre Didática do
Ensino Superior e acompanhamento da Gestão
Pedagógica (GEPE). Continuar otimizando as
discussões nas Reuniões Modulares que
acontece durante o semestre com professores
referência de turma e coordenação, a fim de
estruturar as atividades modulares integradas
entre disciplinas/grupos temáticos, entre
módulos, entre períodos e intercursos.

POSTURA E
DESEMPENHO

Desenvolvimento
das ações realizadas no
curso,
de
caráter
modular e
integrativo;
2.

Registro
semestral e integrado,
dos conteúdos, pelos
grupos temáticos das
disciplinas contempladas
em cada módulo, em
planilhas desenvolvidas
pela coordenadora
do
curso;
3.

PROVIDÊNCIAS: Convocação do corpo docente
para participação em oficinas sobre
metodologias ativas do Word Experience,
oferecidas semestralmente pela instituição.
Discussão acerca deste problema em reuniões
de NDE e Colegiado. Participação do professor
referência de turma como mediador. Efetivação
Revisão, análise,
das atividades integrativas entre as disciplinas 4.
atualização
e solicitação
por módulo ou por período, especialmente.
Revisão dos instrumentos de avaliação da aquisição dos
utilizados. Reflexão docente, escrita, sobre a referenciais
avaliação dos pontos importantes citados pelos bibliográficos
e
alunos acerca da condução de cada básicos
complementares,
disciplina/grupo temático como: metodologia
conforme exigências
de ensino, critérios de avaliação, rendimento e
do instrumento
outros.
de avaliação do
MEC (2017), pelos
professores. Esta
atividade
é
realizada
na
Biblioteca,
com
presença
da
bibliotecária e sob sua
orientação,
desde 2016/2.
Confecção
de planos
de ensino integrados
que contemplem
o
PPC.
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SETOR

RECURSO

INTERVENÇÕES
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Necessidade de melhorar a estrutura física dos
ambientes além de práticas quanto à limpeza,
climatização
e
gerenciamento
dos
resíduos.
Disponibilidade em todas as salas de aula dos
equipamentos como computadores, Datashow e
mobiliários como mesas, cadeiras, portas, armários e
lousa em bom estado de conservação e limpeza.
Manutenção da pintura interna e externa; iluminação
interna e externa em boas condições de uso.
SUGESTÕES: Investimento mesmo que escalonado,
começando pelas salas de aula com a manutenção nos
aparelhos de ar condicionado, sendo essa a principal
reclamação pelo corpo discente e docente, pintura das
salas, substituição de carteiras, reposição ou instalação
de dispensadores para sabonete e álcool gel, papeleiras,
substituição das lixeiras que devem ter tampa e ser
acionadas por pedal, com identificação dos resíduos, e
outros.
PROVIDÊNCIAS: Acompanhamento do processo de
reestruturação dos ambientes pelos gestores, setores
responsáveis, coordenadores do Curso e laboratórios,
além do CPA.

SALAS DE AULA,
EQUIPAMENTOS
LABORATÓRIOS /
AULAS PRÁTICAS

STATUS
STATUS:

1.

Conforme solicitado
pela coordenação do curso, foi
adquirido
peças,
equipamentos e manequins,
materiais
esses,
imprescindíveis
para
a
adequada condução das aulas
práticas nos Laboratórios de
Técnicas de Enfermagem e
Semiologia Semiotécnica. Está
aberto o edital e em processo
de contratação do técnico em
enfermagem para realização
de
atividades
como
a
manutenção da organização e
limpeza dos laboratórios
supracitados;

2.

Necessidade urgente
de implantação de rotina de
limpeza
concorrente
e
terminal nos ambientes do
curso,
especialmente,
laboratórios de Técnicas de
Enfermagem,
Semiologia Semiotécnica
e Ambulatório de Lesões;

3.

Substituição dos 03
aparelhos de ar condicionado
do
Laboratório de Técnicas de
Enfermagem (D3/3) por
outros de melhor qualidade,
pois, os atuais são obsoletos,
consomem energia além da
média, aquecem a fiação e não
resfriam
o
ambiente.
Climatização do
Laboratório de Semiologia
Semiotécnica;

4.

Manutenção
preventiva de funcionamento
e limpeza dos ventiladores de
teto.
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SETOR

RECURSO

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

INTERVENÇÕES

STATUS

PONTO A SER APERFEIÇOADO: instalações 1.
sanitárias e limpeza dos ambientes, conforme Desenvolvimento
demanda.
de relatório do
curso,
a
ser
SUGESTÕES: limpeza, abastecimento regular entregue à gestão
com papel higiênico, papel toalha, sabão acadêmica
e
líquido e lixeira com tampa acionada por administrativa.
pedal. Confecção de check list e calendário
para limpeza e desinfecção, não somente das
instalações sanitárias, mas também de outros
ambientes, sob a orientação do setor de
Biossegurança e acompanhamento do DEC.
PROVIDÊNCIAS: Monitoramento e supervisão
pelos setores responsáveis.

SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1.
Nº insuficiente de seguranças, principalmente Desenvolvimento
de relatório do
no turno noturno.
curso,
a
ser
SUGESTÕES: aumentar o nº de seguranças. entregue à gestão
e
determinar
áreas
reservadas
para acadêmica
estacionamento
de
professores
e administrativa.
coordenadores de curso. Intensificar a ronda
no campus II, principalmente no período
noturno. Melhorar a iluminação das áreas
externas, especialmente, dos ambientes
acadêmicos como salas de aula, clínicas e
laboratórios.
PROVIDÊNCIAS: Monitoramento e supervisão
pelos setores responsáveis.
PONTO
A
Atendimento.

SRA
SFC-TESOURARIA
BIBLIOTECA
SIUNE

SER

APERFEIÇOADO:

1.
SUGESTÕES: Formação e desenvolvimento Desenvolvimento
quanto ao atendimento ao público para os de relatório do
funcionários.
curso,
a
ser
entregue à gestão
PROVIDÊNCIAS:
Monitoramento
e acadêmica
e
supervisão pelos setores responsáveis. administrativa.
Desenvolvimento de política para acolhimento
aos acadêmicos com redução do tempo de
espera em cada setor.
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PONTO A SER APERFEIÇOADO: atendimento
e qualidade do material.
SUGESTÕES: formação para os funcionários,
troca/avaliação dos serviços prestados,
especialmente acerca da qualidade do
material disponibilizado pela copiadora.
SETOR DE
REPROGRAFIA

SETOR

RECURSO

PROVIDÊNCIAS: Monitoramento e supervisão
pelos setores responsáveis.

INTERVENÇÕES

STATUS

1.
Monitoramento
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Seguir o rigoroso das atividades e
Regulamento do Curso, revisado e desenvolvimento dos
atualizado sistematicamente.
estágios;

ESTÁGIO

SUGESTÕES: Revisão da distribuição de
carga horária por clínica do Estágio
Obrigatório, desenvolvido no 8º e 9º
períodos, que corresponde a 20% da carga
horária total do curso, conforme Resolução
CNE/CES nº 3 de 2001 sobre as diretrizes
curriculares do curso de Enfermagem em
nível nacional.

Cumprimento
das
Diretrizes
Curriculares
para a graduação de
Enfermagem no que se
refere ao
desenvolvimento
do
estágio obrigatório e não
obrigatório e da Lei
PROVIDÊNCIAS: Acompanhamento direto 11788 de 2008.
da coordenação de estágio às práticas de
Estágio Obrigatório e Não Obrigatório. 3.
Disponibilidade
Incentivo ao Estágio Não Obrigatório como do Manual e Regulamento
ferramenta de aproximação da teoria e
do
estágio
prática de salas de aula/laboratórios à
supervisionado
em
realidade dos serviços, além da
Enfermagem
no
site
da
contextualização
integrando
ensino,
UNIVALE e link do curso
serviço, pesquisa e comunidade.
de Enfermagem na página
de graduação.
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TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

STATUS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Segue
1.
Acompanhamento
rigoroso
e
Regulamentos do Curso e da UNIVALE.
monitoramento
pelo
SUGESTÕES: Incentivar a presença dos professor orientador
acadêmicos de períodos anteriores, como de TCC;
proposta de valorização do TCC na
2.
Incentivo
a
integralização do curso.
submissão do TCC em
e
revistas
PROVIDÊNCIAS: Incentivar o TCC de eventos
científicas.
qualidade e publicação.

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Seguir
Regulamentos do Curso e da UNIVALE.
SUGESTÕES: Necessidade de desenvolver
formulário próprio para os registros.
VISITAS TÉCNICAS PROVIDÊNCIAS: Registro com qualidade
de todas as visitas técnicas, atividades
modulares integradas e eventos realizados
pelo curso ou com sua participação.

1. Formatado formulários
específicos do Curso para
o adequado registro das
visitas técnicas, ações de
saúde durante os estágios
ou atividades externas,
atuações
integradas
modulares e eventos,
ficando o(s) professor(es)
responsáveis quanto à sua
confecção e divulgação na
ASCORG/TV
UNIVALE,
com
cópia
para
a
coordenação do curso.

Importante salientar que os professores do Curso de Enfermagem refletiram
sobre o último ciclo avaliativo interno, justificando as ocorrências descritas pelos alunos,
bem como, propuseram melhorias a cada situação de fragilidade do curso ou da
metodologia usada na disciplina ou grupo temático. A execução desta proposta de
adequação foi iniciada ainda no final do último semestre letivo (2019/1) e mantida em
2019/2.
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Sem mais, coloco-me a disposição para esclarecimentos necessários.
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