AÇÕES APONTADAS PELA CPA
E REALIZADAS PELA IES
CONHEÇA TUDO O QUE

você ajudou a melhorar!
Mudança do plano médico dos
colaboradores;

Aquisição de mesa oficial de tênis de
mesa;

Fornecimento de plano odontológico
aos colaboradores;

Aquisição de mais manequins para os
laboratórios Pré Clinicos;

Novas instalações da biblioteca;

Aquisição de Catracas para segurança
dos alunos e pacientes;

Novas salas de aula;

Mudança da Internet (Copel),
aquisição de novo servidor e acessos;

Compra de geladeira e forno de
micro-ondas para sala dos professores;

Aquisição e acesso à biblioteca virtual;

Aumento do Vale Alimentação para os
funcionários;

Fornecimento do material básico de
Clínica para alunos;
Convênio com estacionamentos nas
proximidades da instituição para
melhor atender à demanda dos alunos;
Compra de novo micro-ondas para a
cozinha dos funcionários;
Construção de novo laboratório para
aulas de radiologia;

Incentivo para Qualificação Profissional
do corpo Técnico Administrativo, sendo
esse incentivo na forma de auxílio na
mensalidade para cursos no Ensino
Superior ajuda de custo de 50%.
Aquisição de novo terreno nas
proximidades da instituição para
ampliação da infraestrutura, com
previsão de início das obras em janeiro
de 2019 e término em 2021;

Atualização de equipamentos de
informática e multimídia;

Mudança das salas da tesouraria para
atendimento individualizado;

Atualização do acervo bibliográfico;

Construção da clínica de psicologia;

Aquisição de novos equipos
odontológicos para a Clínica 3;

Aquisição de micro-ondas para
Diretório Acadêmico;

Aquisição de um novo sistema
acadêmico (CANVAS);

Aquisição de mais armários para os
alunos;

Aquisição do software para estudo da
Anatomia Humana;

Mudança da equipe da cantina
terceirizada;

Contratação do plano de internet
contingência;

Adequação da infraestrutura da
Faculdade as exigências de
acessibilidade;

Incentivo a qualificação profissional do
corpo docente;
Reforma da secretaria para melhor
atendimento do aluno;

Aquisição de novos modelos
anatômicos e bonecos para aulas de
simulação;

Isolamento Acústico nas salas de aula
do Prédio I;

Contratação de técnico para
manutenção diária dos equipos das
clínicas odontológicas;

Aquisição de toldo corta vento na
cantina;

Aquisição de novos fotopolimerizadores
para as clínicas odontológicas;

Aquisição de armários para sala dos
professores;

RESPONDENDO
A AVALIAÇÃO

VOCÊ PERCEBE
AS MUDANÇAS

E CONTRIBUI
PARA MELHORAR
A SUA FACULDADE

