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OBJETIVO 01: Melhorar infraestrutura  

Coluna A 

Problema 

Coluna B 

Resultado a ser atingido 

Coluna C 

Ações Concretas 

Coluna D 

Cronograma 

Coluna E 

Responsáveis 

Percepção dos alunos 

sobre infraestrutura de 

laboratórios e 

biblioteca: 

A qualidade dos 

equipamentos disponíveis 

 

3,45 

Comunicar aos gestores da IES (gerência 

administrativa - ACABS) responsáveis pela 

manutenção e qualidade dos equipamentos, 

sobre a manutenção e compra de equipamentos 

de laboratórios e biblioteca. 

Tivemos reuniões periódicas com a 

gerência administrativa da unidade - 

ACABS e relatamos todas os problemas 

apontados pelos discentes. Além disso, os 

próprios discente, em reunião com a 

gerente adiministrativa, já relaram os 

problemas encontrados. 

Contínuo 

Gerência administrativa e 

Coordenação de Curso. 

(é importante resaltar que a 

infra estrutura esta passando 

por um proceso de melhora 

contínua na unidade, como 

podemos notar, nas ações de 

compra de computadores e 

etc...) 

 

Percepção dos alunos 

sobre reprografia, 

recursos tecnológicos e 

salas de aula: 

O acesso a internet (nos 

laboratórios e rede sem 

fio) é:  
 

 

3,48 

Comunicar aos gestores da IES (gerência 

administrativa - ACABS) responsáveis pela 

manutenção, como também os responsáveis 

pela infra-estrutura de redes da unidades. 

Problema resolvido com a aquisição e 

instalação de equipamentos adequados 

para a unidade 

Contínuo 

Gerência administrativa, 

Equipe técnica de 

gerencamento de redes e 

Coordenação de Curso. 

 

Percepção dos alunos 

sobre lanchonete e 

serviços de impressão: 

 

Espaço físico (condições 

de conservação, higiene, 

1,88 

Comunicar aos gestores da IES (gerência 

administrativa - ACABS) responsáveis pela 

fiscalização da Lanchonete. 

Problema resolvido com a modificação da 

empresa responsável pela lanchonete da 

unidade. 

Contínuo Gerência administrativa 
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adequação do espaço ao 

número de alunos) 

 

A qualidade do material 

impresso. 

 

2,67 

Comunicar aos gestores da IES (gerência 

administrativa - ACABS) responsáveis pela 

fiscalização da reprografia da unidade. 

Atualmente a qualidade da reprografia está 

melhor. 
Contínuo Gerência administrativa 
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PONTOS FORTES SUGESTÕES DE MELHORIAS 

Participação efetiva de discente e docentes do Curso (1ª semestre 90% e segundo 

próximo a 100%), pois o instrumento (Auto-Avaliação) é imprescindível para o 

conhecimento completo da instituição. 

Continuar com a melhora progressiva da infra-estrutura da unidade. 

Melhora progressiva da infra estrutura da unidade, relacionado principalmente com a 

aquisição de novos computadores, sistema de rede wi-fi e manutenção de laboratórios 

(controle das normas de biossegurança, organização e treinamento dos funcionários-

técnicos responsáveis pela manutenção). 

Possibilitar a presnça de projetor multimídia em todas as salas de aula. 

Pronto atendimento da Gerência administrativa da ACABS. Atualizar o acervo da biblioteca. 

Amadurecimento docente e discente para responder voluntariamente a Auto-avaliação 

Institucional. 
 

 

 

 


