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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2018 2º SEMESTRE: 

Prezados alunos, professores e comunidade acadêmica em geral, 

No período de 24 de setembro a 13 de outubro de 2018 foi realizada a Avaliação Institucional 

do segundo semestre, onde alunos e professores avaliaram a instituição e os discentes avaliaram 

os seus docentes. Esta Avaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Os resultados das avaliações realizadas durante o ano de 2018 são repassados para os setores 

da instituição e com estes dados é realizado o planejamento e propostas de ações visando a 

melhoria institucional.  

No ano de 2018 destacam-se as seguintes ações com base nos resultados das avaliações 

realizadas pela CPA: 

- Manutenção das plataformas on-line “Minha Biblioteca” com mais de 9.000 títulos de diversas 

áreas, para acesso on-line por alunos e professores e Plataforma EBESCO, que possibilita acesso 

on-line de artigos de diversas áreas 

- Reforma na Biblioteca Helena Kolody que passou a receber novos investimentos em sua 

estrutura. O espaço foi totalmente reformado, passando a ter novas cores e um moderno 

mobiliário. Com a reforma, o ambiente ficou mais moderno e aconchegante, proporcionado um 

ambiente ainda mais agradável para estudos. 

- Reforma de laboratórios dos cursos da Escola de Ciências da Saúde com aquisição de 

equipamentos e materiais, implantação de dois laboratórios de Odontologia e reforma da Clínica 

Integrada de Saúde 

- Início da construção da Clínica Escola Veterinária UniBrasil, localizada na Avenida Marginal 

Linha Verde, 6761, num terreno de 990m² e 528m² de área construída. A Clínica contará com: 

Sala Raio-X, 2 Consultórios 2, Sala Técnica Operatória, Sala Cirurgia, Sala de Esterelização, Pós 

Operatório, Expurgo/ DML, Canil/ Gatil 

- Reestruturação dos laboratórios de Engenharias e Arquitetura, com a aquisição de novos 

equipamentos e a implementação de novos laboratórios: Laboratório de Topografia e 

Geoprocessamento; Laboratório de Hidráulica e Saneamento; Laboratório de Instrumentação 

Eletroeletrônica; Laboratório de Eletrônica; Laboratório de Conforto Ambiental. Também foram 
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construídos gabinetes individuais para os professores no bloco 8. Estas melhorias tiveram um 

investimento de mais de R$1.000.000,00 

- Aquisição de 77 computadores para os Laboratórios de Informática da Instituição 

- Ampliação do Programa de Pós-Graduação (PPGD) em Direito com abertura do Programa de 

Doutorado e oferta de novos cursos de pós-graduação lato sensu em diversas áreas. 

- Reestruturação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e criação do Comitê de Ética no Uso de 

Animais CEUA do UniBrasil 

- Ampliação dos convênios do programa de Intercâmbio Acadêmico UniBrasil, voltado à 

formação acadêmica no exterior. 

- Criação de um aplicativo nas versões IOS e Android para alunos e professores acessarem o 

Portal Educacional, Minha Biblioteca, renovações de livros do Sophia, Carteirinha Virtual, 

Declaração de Matricula Online, Plataforma da EBSCO, ABNT Coleções. 

Para o ano de 2019 está sendo realizada a criação de um novo sistema para a aplicação da 

Avaliação Institucional que poderá ser respondida através do celular. 

Os resultados da avaliação de cada professor, com os respectivos comentários, são 

encaminhados para as Coordenações de Curso, visando o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem. 

Na sequência são apresentados os resultados gerais da Avaliação da Instituição e do corpo 

docente, respondida pelos alunos no 2º semestre de 2018. 

Muito obrigado pela sua participação no processo de Avaliação Institucional, sua opinião é muito 

importante para construirmos uma Instituição cada vez melhor. 

Atenciosamente. 
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RESULTADOS AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NO 2º SEMESTRE DE 2018, RESPONDIDA PELOS ALUNOS 
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RESULTADOS AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE NO 2º SEMESTRE DE 2018, RESPONDIDA PELOS ALUNOS 

 

 

 


