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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 

Quais problemas 

identificados nos 

resultados da 

autoavaliação 

dificultam atingir o 

Objetivo acima? 

R 

O que se quer atingir nesse plano de ação para ajudar a resolver 

os problemas? 

Que ações serão realizadas para 

chegar aos resultados que esse 

plano de ação quer atingir? 

Quando será 

realizada cada 

ação? 

Quem serão os 

responsáveis por 

cada ação? 

Atualização do acervo 

disponível na biblioteca 

para o curso de 

enfermagem (3,67) 

 

 

 

Que o acervo bibliobráfico do Curso seja atualizado, a cada 4 anos e o 

número de exemplares atinja a média de, no mínimo, 1 exemplar para 

cada  8 alunos da bibliografia básica. 

Levantamento pela coordenação e 

professores da bliografia básica e 

aquisição pelo setor competente 

A critério do setor 

competente 

A critério do setor 

competente 

Espaço físico (higiene, 

condições de conservação, 

ar condicionado)  (2,75) 

 

 

Que o espaço físico seja higienizado antes das aulas e que  se apresente 

em condições satisfatórias para acolher os alunos 

Manutenção constante dos aparelhos 

de ar condicionado, infiltrações, 

goteiras, etc.) 

A critério do setor 

competente 

 

 

A critério do setor 

competente 
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Qualidade dos 

equipamentos disponíveis 

(3,86) 

 

 

 

 

Que os equipamentos estejam em perfeita condição de uso durante as 

aulas e laboratórios de informática. 

Manutenção constante dos 

equipamentos e aquisição de novos. 

A critério do setor 

competente 

A critério do setor 

competente 

 Qualidade do material 

impresso (3,27) 

 

Que a reprografia atenda as necessidades dos alunos cm relação à 

reprodução de material, bem como a impressora. 

Manutenção constante dos 

equipamentos e aquisição de novos 

ou até terceirização do serviço. 

A critério do setor 

competente 

A critério do setor 

competente 

 

 

 

 

 


