
 
 

 

 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 

 
● Matrícula com menos problemas que em 2022.1. 

● Ambiente do ULIFE com menos problemas que em 2022.1. 

● Realização da Semana de Integração Unifacs para recepção dos calouros e 

veteranos na 1ª semana de aula, realizado no formato presencial com 

transmissão ao vivo também com o tema: “Desperte o Pesquisador que 

existe em você”. A partir deste evento e da capacitação que os alunos 

tiveram para produção de trabalhos científicos, os alunos no final do 

semestre deverão entregar como produção das UCs e disciplinas do legado 

a produção de um resumo extendidpo que será apresentado em formato de 

banner no dia 29/11/2022 na I Mostra de Iniciação Científica da Unifacs. 
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● Elaboração e distribuição de guia geral da matriz E2A. 

● Envio mais frequente de mensagens da coordenação para todos os alunos 

com orientações gerais sobre a matriz, o curso, a universidade e 

procedimentos. 

● Incentivo, inclusive financeiro, para a participação dos professores nas 

reuniões coletivas nas terças a tarde para planejamento das Unidades 

Curriculares – Horário Coletivo. 

● No período de planejamento, antes do início do semestre, realização da 

“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 

treinamentos. 

● Realização de visita técnica dos alunos da UC de Análises histológicas e 

Imunohematológicas e a disciplina de hemoterapia e Banco de sangue ao 

HEMOBA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ampliação da divulgação das extensões, suas modalidades e inscrições. 



 
 

 

● Comemoração do dia do Profissional de Educação Física, realizado no dia 

01/09/2022 com atividades envolvendo alunos e colaboradores da 

Unifacs, realização de atividades ao ar livre, prescrição de exercícios, 

avaliação física, exposição de stands com alimentação saudável, roupa 

fitness e realização de aulão de funcional realizado pelos alunos do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Reuniões e alinhamentos para melhoria do atendimento pelos 

colaboradores aos alunos. 

● Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi uma 

imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes. 

● Realização de ação do Outubro Rosa dia 31/10/2022 envolvendo todos os 

cursos da área de saúde, a ação ocorrerá no campus GV e será aberta à 



 
 

 

comunidade com ações de: Serviços ofertados- coleta de exame preventivo, 

laudo citopatológico, avaliação nutricional,  atividade física no canteiro central 

da Getúlio com prescrição de exercício voltado para o público feminino, grupos 

de orientação com alunos de Farmácia, alunos de psicologia (grupos voltados 

para questões de saúde da mulher). Ações de educação em saúde, teste de 

glicemia, aferição de PA, prescrição de exercício físico, distribuição de 

preservativo, teste rápido para ISTs e tipagem sanguínea. 

● Atividades de extensão realizadas pelos alunos e professores Tis e TPs. 

Projeto sertão e projeto (envolvendo as secretarias de municipais, 

ministério público, universidades públicas e privadas e polícia militar). 

Ação desenvolvida na Escola Joselito Amorim com alunos e pais: 

 

 

 

 

 

 

●  Projeto de intervenção envolvendo alunos de Educação Física em ações 

com Adolescentes do sexo masculino entre 14 a17 anos que se encontram 

cumprindo medidas socioeducativas nas unidade Centro Comunitário Luz 

e Labor. 

 

 

 

 



 
 

 

● Visita dos alunos de gestão em Enfermagem ao setor de Divisão de 

Informação da SMS de FSA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● UC química de produtos naturais. Visita ao herbário da UEFS: 

 

 

 

 

 

 

 

● Ação do Setembro Amarelo realizada pela liga de Saúde Mental da Unifacs: 

 

 



 
 

 

● Aula Pública oferecida pela disciplina de Saúde do Adulto, do curso de 

Enfermagem, sobre Assistência de Enfermagem ao Paciente Portador de 

Afecções Renais: 

 

 

 

 

 

 

● Programação da Cerimônia do Jaleco para acontecer no dia 28/11/2022 

envolvendo alunos do 1º e 2º semestre de todos os cursos da área de saúde 

com uma cerimônia envolvendo alunos e familiares a ser organizada pela 

própria Unifacs e empresa já definida. 

● Realização do Simpósio de Biomedicina no dia 22/11/2022, em 

comemoração ao dia do Biomédico. Programação em construção. 

● Realização da Corrida Unifacs, em sua 2º edição pelos alunos do curso de 

Educação Física, no dia 26/11/2022, com local ainda sendo definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 

 
• Agilidade nas respostas para os alunos. E-mails zerados diariamente; 

• Reorganização do corpo docente – recrutamento e seleção de docentes 

qualificados para renovação dos cursos. 

• Matrícula com menos problemas que em 2022.1. 

• Ambiente do ULIFE com menos problemas que em 2022.1. 

• Realização da Semana de Psicologia e Dia do Farmacêutico. 

• Receptivo remoto dos calouros no 1º dia de aula e presencial na 1ª 

semana de aula presencial.  

• Reunião geral da matriz E2A com alunos. 

• Envio mais frequente de mensagens da coordenação para todos os 

alunos com orientações gerais sobre a matriz, o curso, a universidade e 

procedimentos.  

• No período de planejamento, antes do início do semestre, realização da 

“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 

treinamentos.  

• Ampliação da divulgação das extensões, suas modalidades e inscrições.  



 
 

 

• Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi 

uma imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes.  

• Criação de grupos de estudos e pesquisas; 

• Encontros de discussão como cines-debates e Medcine; 

• Maior contato com diretórios acadêmicos; 

• Introdução do Acolhidamente para atendimento a colaboradores e 

estudantes de outras instituições; 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA SSA 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 

 
● Implantação de Programa de Aulas práticas durante 10 sábados para os 

estudantes ingressantes a partir de 2020 (maiores impactados) com as 

práticas on line, com as disciplinas Corpo Animal I e II, Agressão e Defesa 

em Medicina Veterinária, Práticas Veterinárias I e II, Terapêutica 

Medicamentosa e Função e disfunção dos Sistemas I e II. As práticas estão 

acontecendo nos laboratórios específicos e multidisciplinares da UNIFACS, 

além das instituições conveniadas  - Hospitais de Equinos/ Fazenda e Canis. 

● Reuniões bimensais com os líderes; 

● Matrícula com menos problemas que em 2022.1. 

● Ambiente do ULIFE com menos problemas que em 2022.1. 

● Receptivo presencial dos calouros no 1º dia de aula – Recepção na Clínica 

Veterinária da UNIFACS. 

● Elaboração e distribuição de guia geral da matriz E2A. 

● Incentivo, inclusive financeiro, para a participação dos professores nas 

reuniões coletivas nas terças a tarde para planejamento das Unidades 

Curriculares. 



 
 

 

● No período de planejamento, antes do início do semestre, realização da 

“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 

treinamentos. 

● Ampliação da divulgação das extensões, suas modalidades e inscrições, 

articulados com o Diretório Acadêmico. 

● Semana Acadêmica em comemoração do Dia do Médico Veterinário – de 13 

a 18 de setembro, com a realização de palestras, oficinas e práticas com o 

envolvimento do Diretório Acadêmico e Ligas Acadêmicas ativas no curso. 

Abertura no Campus Tancredo Neves e os demais dias na estrutura da 

Clínica.  

● Reuniões e alinhamentos para melhoria do atendimento pelos 

colaboradores aos alunos. 

● Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi uma 

imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 

 
 

● Realização de eventos 

● Reunião de acolhimento de início do semestre 

● Atendimento aos estudantes em grupos e individual 

● Reunião de esclarecimentos sobre estágio, extensão, atividades 

complementares 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 

 
● Criação de novo laboratório de informática com capacidade para 70 alunos 

(obra em andamento).  

● Matrícula com menos problemas que em 2022.1. 

● Ambiente do ULIFE com menos problemas que em 2022.1. 

● Receptivo remoto dos calouros no 1º dia de aula e presencial na 1ª semana 

de aula presencial. 

● Elaboração e distribuição de guia geral da matriz E2A. 

● Envio mais frequente de mensagens da coordenação para todos os alunos 

com orientações gerais sobre a matriz, o curso, a universidade e 

procedimentos. 

● Incentivo, inclusive financeiro, para a participação dos professores nas 

reuniões coletivas nas terças a tarde para planejamento das Unidades 

Curriculares. 

● No período de planejamento, antes do início do semestre, realização da 

“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 

treinamentos. 

● Ampliação da divulgação das extensões, suas modalidades e inscrições. 



 
 

 

● Programação da Tech Week ampliada de 3 para 6 dias, com cursos 

presenciais e remotos, palestras, internacionalização, hackathon, dentre 

outros. Este evento é muito importante para formação e carreira do aluno. 

● Cadastro do e-mail dos calouros no grupo de vagas mantido pela 

coordenação. Divulgação de dezenas de vagas semanalmente. Em 2021 

foram mais de 3 mil vagas de trabalho, estágio e PJ divulgadas. 

● Reuniões e alinhamentos para melhoria do atendimento pelos 

colaboradores aos alunos. 

● Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi uma 

imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes. 



 
 

 

 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 

 
● Criação de novo laboratório de informática com capacidade para 48 alunos 

e possibilidade de acrescentar mais 6 alunos.  

● Acréscimo de Rack de rede e preparação de estrutura para suportar aulas 

mais práticas de redes. 

● Matrícula com menos problemas que em 2022.1. 

● Ambiente do ULIFE com menos problemas que em 2022.1. 

● Receptivo remoto dos calouros no 1º dia de aula e presencial no 1º dia de 

aula presencial. 

● Elaboração e distribuição de guia geral da matriz E2A. 

● Envio mais frequente de mensagens da coordenação para todos os alunos 

com orientações gerais sobre a matriz, o curso, a universidade e 

procedimentos. 

● Incentivo, inclusive financeiro, para a participação dos professores nas 

reuniões coletivas nas terças a tarde para planejamento das Unidades 

Curriculares. 

● No período de planejamento, antes do início do semestre, realização da 

“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 

treinamentos. 

● Ampliação da divulgação das extensões, suas modalidades e inscrições. 



 
 

 

● Programação da Tech Week ampliada de 3 para 6 dias, com cursos 

presenciais e remotos, palestras, internacionalização, hackathon, dentre 

outros. Este evento é muito importante para formação e carreira do aluno. 

● Cadastro do e-mail dos calouros no grupo de vagas mantido pela 

coordenação. Divulgação de dezenas de vagas semanalmente. Em 2021 

foram mais de 3 mil vagas de trabalho, estágio e PJ divulgadas. 

● Reuniões e alinhamentos para melhoria do atendimento pelos 

colaboradores aos alunos. 

● Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi uma 

imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes. 



 
 

 

 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 
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com orientações gerais sobre a matriz, o curso, a universidade e 

procedimentos. 

● Incentivo, inclusive financeiro, para a participação dos professores nas 

reuniões coletivas nas terças a tarde para planejamento das Unidades 

Curriculares. 

● No período de planejamento, antes do início do semestre, realização da 

“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 

treinamentos. 

● Ampliação da divulgação das extensões, suas modalidades e inscrições. 



 
 

 

● Programação da Tech Week ampliada de 3 para 6 dias, com cursos 

presenciais e remotos, palestras, internacionalização, hackathon, dentre 

outros. Este evento é muito importante para formação e carreira do aluno. 

● Cadastro do e-mail dos calouros no grupo de vagas mantido pela 

coordenação. Divulgação de dezenas de vagas semanalmente. Em 2021 

foram mais de 3 mil vagas de trabalho, estágio e PJ divulgadas. 

● Reuniões e alinhamentos para melhoria do atendimento pelos 

colaboradores aos alunos. 

● Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi uma 

imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes. 



 
 

 

 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 

 
● Criação de novo laboratório de informática com capacidade para 70 alunos 
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● Receptivo remoto dos calouros no 1º dia de aula e presencial na 1ª semana 
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● Elaboração e distribuição de guia geral da matriz E2A. 

● Envio mais frequente de mensagens da coordenação para todos os alunos 

com orientações gerais sobre a matriz, o curso, a universidade e 

procedimentos. 

● Incentivo, inclusive financeiro, para a participação dos professores nas 

reuniões coletivas nas terças a tarde para planejamento das Unidades 

Curriculares. 

● No período de planejamento, antes do início do semestre, realização da 

“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 

treinamentos. 

● Ampliação da divulgação das extensões, suas modalidades e inscrições. 



 
 

 

● Programação da Tech Week ampliada de 3 para 6 dias, com cursos 

presenciais e remotos, palestras, internacionalização, hackathon, dentre 

outros. Este evento é muito importante para formação e carreira do aluno. 

● Cadastro do e-mail dos calouros no grupo de vagas mantido pela 

coordenação. Divulgação de dezenas de vagas semanalmente. Em 2021 

foram mais de 3 mil vagas de trabalho, estágio e PJ divulgadas. 

● Reuniões e alinhamentos para melhoria do atendimento pelos 

colaboradores aos alunos. 

● Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi uma 

imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes. 



 
 

 

 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 
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procedimentos. 

● Incentivo, inclusive financeiro, para a participação dos professores nas 

reuniões coletivas nas terças a tarde para planejamento das Unidades 

Curriculares. 

● No período de planejamento, antes do início do semestre, realização da 

“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 

treinamentos. 

● Ampliação da divulgação das extensões, suas modalidades e inscrições. 



 
 

 

● Programação da Tech Week ampliada de 3 para 6 dias, com cursos 

presenciais e remotos, palestras, internacionalização, hackathon, dentre 

outros. Este evento é muito importante para formação e carreira do aluno. 

● Cadastro do e-mail dos calouros no grupo de vagas mantido pela 

coordenação. Divulgação de dezenas de vagas semanalmente. Em 2021 

foram mais de 3 mil vagas de trabalho, estágio e PJ divulgadas. 

● Reuniões e alinhamentos para melhoria do atendimento pelos 

colaboradores aos alunos. 

● Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi uma 

imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes. 



 
 

 

 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 

 
● Criação de novo laboratório de informática com capacidade para 48 alunos 
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● Programação da Tech Week ampliada de 3 para 6 dias, com cursos 

presenciais e remotos, palestras, internacionalização, hackathon, dentre 

outros. Este evento é muito importante para formação e carreira do aluno. 

● Cadastro do e-mail dos calouros no grupo de vagas mantido pela 

coordenação. Divulgação de dezenas de vagas semanalmente. Em 2021 

foram mais de 3 mil vagas de trabalho, estágio e PJ divulgadas. 

● Reuniões e alinhamentos para melhoria do atendimento pelos 

colaboradores aos alunos. 

● Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi uma 

imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes. 



 
 

 

 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 
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“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 
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● Cadastro do e-mail dos calouros no grupo de vagas mantido pela 

coordenação. Divulgação de dezenas de vagas semanalmente. Em 2021 
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● Incentivo, inclusive financeiro, para a participação dos professores nas 

reuniões coletivas nas terças a tarde para planejamento das Unidades 

Curriculares. 

● No período de planejamento, antes do início do semestre, realização da 

“antessala mais” e da sala mais, para alinhamentos de planejamentos e 

treinamentos. 

● Ampliação da divulgação das extensões, suas modalidades e inscrições. 



 
 

 

● Programação da Tech Week ampliada de 3 para 6 dias, com cursos 

presenciais e remotos, palestras, internacionalização, hackathon, dentre 

outros. Este evento é muito importante para formação e carreira do aluno. 

● Cadastro do e-mail dos calouros no grupo de vagas mantido pela 

coordenação. Divulgação de dezenas de vagas semanalmente. Em 2021 

foram mais de 3 mil vagas de trabalho, estágio e PJ divulgadas. 

● Reuniões e alinhamentos para melhoria do atendimento pelos 

colaboradores aos alunos. 

● Participação da coordenação e alguns outros colaboradores de evento 

nacional de Planejamento Organizacional e Acadêmico. Neste ano foi uma 

imersão de 3 dias em um Hotel em Mogi das Cruzes. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

UNIFACS 

 
 

● Realização de eventos 

● Reunião de acolhimento de início do semestre 

● Atendimento aos estudantes em grupos e individual 

● Reunião de esclarecimentos sobre estágio, extensão, atividades 

complementares 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


