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Avaliação das aulas online (estudantes e professores)

Ações realizadas pela Universidade

Marcando as comemorações de 15
anos da Comissão Própria de
Avaliação da Unijuí, diversas ações
foram realizadas junto daqueles que
protagonizam as avaliações
coordenadas pela CPA, sendo eles
estudantes, professores, técnicos-
administrativos e de apoio e a
comunidade externa.

SAIBA MAIS

https://www.unijui.edu.br/institucional/avaliacao-institucional/comissao-propria-de-avaliacao
https://www.unijui.edu.br/comunica/institucional/32882-comissao-propria-de-avaliacao-comemora-15-anos-de-atuacao-na-universidade-comissao-propria-de-avaliacao-comemora-15-anos-de-atuacao-na-universidade


Este relatório apresenta os processos,
ações e resultados da Autoavaliação
Institucional, bem como das avaliações
externas, a partir de potencialidades,
fragilidades e prioridades como insumo
para a constante qualificação das
dimensões de Ensino, da Pesquisa, da
Extensão e da Gestão.

Para conferir as prioridades de 2020 do seu curso, departamento e
coordenadorias:

Efetivação das prioridades de 2019

Os percentuais de efetivação das
prioridades para 2019, além dos
resultados alcançados constam na
"Análise das Ações e Resultados” no
Relatório Parcial de Autoavaliação
Institucional 2019.

Estes resultados evidenciam o compromisso da Universidade com o
planejamento, a execução, a avaliação e a regulação para constante

busca da excelência acadêmica (PDI 2020-2024).

Ações / Resultados em 2019

Institucional

Aprovação de projetos culturais em
editais de fomento, oportunizando
investimentos para a qualificação de
grupos culturais da Universidade.

Os eventos culturais realizados pela
Unijuí contaram com um público
estimado de 6.783 pessoas.

Utilização da Plataforma G Suite for
Education, do Google, permitindo

ACESSE O RELATÓRIO

CLIQUE AQUI

https://drive.google.com/open?id=1RisPCJBL7b9DwMtsC3rdFi40Z2GodG7R
https://drive.google.com/file/d/1cVGDpb-rwbjQXJ0hww9uM1rkPhFKpzi8/view?usp=sharing


qualificar e otimizar os processos de
trabalho da Unijuí.

Realização de formação Google
“Transformação digital e
empoderamento colaborativo nos
processos de gestão e liderança da
Unijuí”, aos colaboradores e gestores
da Universidade.

Programas de Graduação e de Pós-Graduação

Educação a Distância

Complexo da Saúde I, II e III

Aquisição de Plataforma
Multidisciplinar 3D, uma tecnologia
de ponta, disponível em poucos
cursos de Medicina em todo o
Estado.

Melhorias no Complexo de Ciências
da Saúde (I e II), que agrega toda a
estrutura laboratorial especializada
dos cursos da área da saúde.

   A obra do Complexo da Saúde III
com investimentos superiores a R$ 1
milhão, está em andamento e terá
energia solar e reaproveitamento de
água.

Desde 2019 é disponibilizado aos estudantes e professores o Plano de Ação



do Coordenador, no portal institucional, com o objetivo de publicizar o
planejamento e ações a serem desenvolvidas para melhoria contínua do curso.

Neste primeiro semestre, em menos de
cinco dias, professores e estudantes
da Unijuí (graduação e pós-graduação)
se adaptaram ao desenvolvimento de
aulas remotas pelo uso das melhores
plataformas de
ensino onlineconsiderando o período
de pandemia Covid-19.

A Universidade realizou um conjunto
de ações junto aos professores e
estudantes para a constante
qualificação do ensino e
aprendizagem.

 

Avaliação das aulas online (estudantes e professores)

Durante o semestre, a VRG e VRPGPE realizaram avaliações com os estudantes e
professores, para avaliar o desenvolvimento das aulas remotas.

O olhar do professor em relação à participação dos estudantes nas aulas online.

Nível de satisfação no olhar dos estudantes em relação às aulas online em tempos
de Covid-19.



Ações realizadas pela Universidade

Desde o início da pandemia do
Coronavírus, a Fidene/Unijuí, está
mobilizada para realizar ações de
enfrentamento junto à comunidade
regional. Diversas ações nas áreas do
ensino, da pesquisa e da extensão já
foram realizadas.

 

Para mais informações sobre as ações e serviços disponibilizados para a
comunidade:

A Universidade atualiza diariamente a comunidade interna e externa a partir do Info
Covid-19 que pode ser acessado AQUI

Para conferir as programações culturais, os vídeos, as matérias
compartilhadas nas redes sociais e pela Rádio Unijuí FM 106.9 acesse as
redes sociais da Universidade:

CLIQUE AQUI

https://www.unijui.edu.br/comunica/coronavirus
http://www.unijui.edu.br/
https://www.facebook.com/unijui/
https://twitter.com/Unijui
https://www.instagram.com/unijui/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/school/uniijui/
https://www.youtube.com/user/unijuicmkt
https://www.unijui.edu.br/comunica/coronavirus/33639-unijui-e-protagonista-no-enfrentamento-da-pandemia-de-coronavirus-unijui-e-protagonista-no-enfrentamento-da-pandemia-de-coronavirus

