
 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-2 

 

• Realização de workshops por parte do NAPI (Núcleo de apoio Psicopedagógico 

e Inclusão, sobre demandas pedagógicas, como a necessidade da 

interdisciplinaridade, relacionamento com alunos e inclusão. 

• Eventos do Sala+, momento em que os docentes passam por workshops e 

treinamentos pedogógicos, abordando diversas questões, como Ensino por 

competências, interdisciplinaridade e, também a instrumentalização de 

tecnologias da educação e metodologias ativas. 

• Atendimento presencial por parte do coordenador aos alunos, como uma forma 

de potencializar a relução das demandas. 

• Encaminhamentos dos alunos ao setor/núcleo de apoio ao aluno com 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

• Realização de cursos de extensão nas quarta-feiras e sábados, no intuito de 

possibilitar ao aluno aprofundamento em temas e conteúdos demandados pelos 

mesmos. 

• Ampliação de horários para atender as demandas dos alunos. 

• Aumento do vínculo do curso com o núcleo de carreiras e estágios, para 

comunicação constantemente as inovações e as oportunidades de trabalho. 

• Divulgação da área de atuação por meio do Marketing. 

• Atualização e manutenção periódica dos equipamentos dos Laboratórios de 

Informática. 
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• Realização de workshops por parte do NAPI (Núcleo de apoio Psicopedagógico 

e Inclusão, sobre demandas pedagógicas, como a necessidade da 

interdisciplinaridade, relacionamento com alunos e inclusão. 

• Eventos do Sala+, momento em que os docentes passam por workshops e 

treinamentos pedogógicos, abordando diversas questões, como Ensino por 

competências, interdisciplinaridade e, também a instrumentalização de 

tecnologias da educação e metodologias ativas. 

• Ampliação do horário de atendimento do coordenador aos alunos, como uma 

forma de potencializar a relução das demandas. 

• Encaminhamentos dos alunos ao setor/núcleo de apoio ao aluno com 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

• Atualização e manutenção periódica dos equipamentos dos Laboratórios de 

Informática. 

• Sobre a dimensão carreira, a Unifg já tem desenvolvido contatos mais próximos 

com o mercado de trabalho através do núcleo de carreiras, oportunizando aos 

alunos estágios não obrigatórios, bem como capitando e 

encaminhando/orientado nos processos seletivos de empresas que demandam 

recursos humanos à IES. 

• Divulgação da área de atuação profissional por meio do Marketing. 
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• Ampliação de horários para atender as demandas dos alunos. 

• Eventos do Sala+, momento em que os docentes passam por workshops e 

treinamentos pedogógicos, sobretudo no que tange a instrumentalização de 

tecnologias da educação e metodologias ativas. 

• Atendimento presencial por parte do coordenador de área com os alunos, como 

uma forma de potencializar a relução das demandas. 

• Realização de workshops por parte do NAPI (Núcleo de apoio Psicopedagógico 

e Inclusão, sobre saúde mental, relacionamento com alunos e inclusão. 

• Atualização e manutenção periódica dos equipamentos dos Laboratórios de 

Informática. 

• Encaminhamentos dos alunos ao setor/núcleo de apoio ao aluno com 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

• Aumento do vínculo do curso com o núcleo de carreiras e estágios, para 

comunicação constantemente as inovações e as oportunidades de trabalho. 

• Divulgação da área de atuação por meio do Marketing. 
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• Realização de workshops por parte do NAPI (Núcleo de apoio Psicopedagógico 

e Inclusão), sobre demandas pedagógicas, como forma de melhorar a didática 

do docente em sala de aula, favorecendo com que o aluno tenha um melhor 

desempenho no processo de ensino-aprendizagem. 

• Eventos do Sala+, momento em que os docentes passam por workshops e 

treinamentos pedogógicos, abordando diversas questões, como Ensino por 

competências, interdisciplinaridade e, também a instrumentalização de 

tecnologias da educação e metodologias ativas. 

• Ampliação do horário de atendimento do coordenador com aos alunos, como 

uma forma de potencializar a relução das demandas. 

• Encaminhamentos dos alunos ao setor/núcleo de apoio ao aluno com 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

• Sobre a dimensão carreira, a Unifg já tem desenvolvido contatos mais próximos 

com o mercado de trabalho através do núcleo de carreiras, oportunizando aos 

alunos estágios não obrigatórios, bem como capitando e 

encaminhando/orientado nos processos seletivos de empresas que demandam 

recursos humanos à IES. 

• Divulgação das áreas de atuação do curso por meio do Marketing. 

• Atualização e manutenção periódica dos equipamentos dos Laboratórios de 

Informática. 
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• Eventos do Sala+, momento em que os docentes passam por workshops e 

treinamentos pedogógicos, sobretudo no que tange à instrumentalização de 

tecnologias da educação e metodologias ativas. 

• Atendimento presencial por parte do coordenador aos alunos, como uma 

forma de potencializar a relução das demandas. 

• Encaminhamentos dos alunos ao setor/núcleo de apoio ao aluno com 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. 

• Aumento do vínculo do curso com o núcleo de carreiras e estágios, para 

comunicação constantemente as inovações e as oportunidades de trabalho. 

• Divulgação da área de atuação por meio do Marketing. 

• Atualização e manutenção periódica dos equipamentos dos Laboratórios de 

Informática. 

 

 

 


