
COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO DO CENTRO DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE

Devolutiva do Relatório de Avaliação Institucional 2016 

Fragilidades encontradas - Ações realizadas
Planejamento de ações a serem realizadas

▪ Claudia Masrouah Jamal (Coordenadora)

▪ Andrea Alves Maia (Docente)

▪ Anselmo Dantas (Sociedade Civil)

▪ Igor da Silva Erler (TAE)

▪ Mariana Rebello Haddad (TAE)



DIMENSÃO:  INFRAESTRUTURA

▪ Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e para os Serviços
Acadêmicos;

▪ Sala de Professores;

▪ Unidades Hospitalares e Complexo Assistencial Conveniado;

▪ Sistema de Referência e Contrarreferência.



ESPAÇO DE TRABALHO PARA A 

COORDENAÇÃO DO CURSO E PARA OS 

SERVIÇOS ACADÊMICOS

Avalia as condições do espaço destinado às atividades de coordenação, considerando os 
aspectos: dimensão; equipamentos; conservação; gabinete individual para coordenador, 
número de funcionários e atendimento aos alunos e professores.



ESPAÇO DE TRABALHO PARA A COORDENAÇÃO 

DO CURSO E PARA OS SERVIÇOS ACADÊMICOS

Fragilidades encontradas
Não há gabinetes individuais para o trabalho de coordenação de alguns cursos. 
Ações realizadas
--
Planejamento de ações a serem realizadas
Dividir adequadamente os espaços físicos. 
Dispor de salas individuais especificamente para as atividades de coordenação de 
curso. 

Realizar rodízio entre os professores para ocupação de gabinete individual 
quando do exercício do cargo de coordenador de curso. 



SALA DE PROFESSORES

Avalia as condições da sala dos professores implantada para os docentes do curso, 
considerando os aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em função 
do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica,ventilação, 
acessibilidade plena, conservação e comodidade.



SALA DE PROFESSORES

Fragilidades encontradas
Os professores de tempo integral de alguns cursos não têm gabinete de trabalho. 

Ações realizadas
--

Planejamento de ações a serem realizadas
Reforma do prédio onde funcionava a Biologia para salas de aula e salas de professores.

Contratar empresas de manutenção de acordo com as especificidades dos equipamentos.

Dividir adequadamente os espaços físicos.

Disponibilizar gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral (medicina)



UNIDADES HOSPITALARES E COMPLEXO 

ASSISTENCIAL CONVENIADO

A condição mínima é que a IES conte com unidade(s) Hospitalar(es) própria(s) ou 
conveniada(s), garantidas legalmente por período mínimo de cinco anos que seja(m) 
centro de referencia regional a pelo menos 2 anos, apresentando condições de 
formação do estudante da área da saúde, caso contemplado no PPC.



UNIDADES HOSPITALARES E COMPLEXO 

ASSISTENCIAL CONVENIADO

Fragilidades encontradas
Dificuldade em relação aos convênios

Acompanhamento dos alunos

Ações realizadas
Os cursos contam com hospital conveniado – Hucam – que vem sendo gerido pela 

Ebserh com melhorias. 

Planejamento de ações a serem realizadas 
Atender à solicitação de revisão de todo o projeto arquitetônico dos ambulatórios

juntamente com a comissão de biossegurança para criar um projeto único de
readequação, atendendo às exigências de biossegurança.



SISTEMA DE REFERÊNCIA E 

CONTRARREFERÊNCIA

Afere se esta implantado o acompanhamento da rede de atenção a saúde e se o 
funcionamento do sistema de referência e contrarreferência assegura a integralidade da 
atenção e a resolutividade dos problemas existentes, permitindo que o aluno participe 
do atendimento nos diferentes níveis de complexidade.



SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA

Fragilidades encontradas

Contrapartida para outras instituições que recebem nossos alunos nas diversas
áreas da saúde.

Ações realizadas 

---

Planejamento de ações a serem realizadas

Devido a dificuldades informais para se firmar os convênios de estágios, sugere-se
unificar a documentação de estágios em um setor específico dos centros para
viabilizar as demandas, bem como contactar as unidades conveniadas para
iniciar processo administrativo.



SOMOS UM!

OBRIGADO!


