MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2



Implantação do Sistema FilaH – Fila de Atendimento, mais agilidade no
atendimento ao candidato e ao aluno;



Troca de Computadores da biblioteca para consulta ao acervo pelos alunos;



Melhorias na area de descanso aos alunos;



Melhorias na tecnologia para as transmissões das aulas como, compras de
celulares, tripes;



Sinalizações em todo o campus no cambate a transmissão do COVID;



Compra de licenças de softwares para Engenharias e Arquitetura;



Implementação do programa movimente senior, desenvolvido especialmente
para um grupo de idosos e diversos cursos da área da saúde;



Implementação de atividades direcionadas pelo curso de fisioterapia para o
colaborador Unicuritiba visando a saúde física e mental;



Reestruturação e melhorias na estrutura física do curso de fisioterapia;



Estabelecimento de novos convênios e parcerias com diversas instituições
como por exemplo: Instituto Andaluz (equoterapia), Instituto Buko
Koesemodel, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba;



Implementação da clínica de Nutrição;



Construção de novo laboratório multidisciplinar;



Aquisição de equipamentos de áudio, video e iluminação para realização de
aulas presenciais e transmissão simulânea, de forma a atender os protocolos
sanitários de retorno gradativo à presencialidade;



Instalação de informativos, comunicação e adesivamento de mobiliário para
orientação dos usuários dos campi da instituição no retorno gradativo à
presencialidade.



Montagem do Laboratório de Relações Internacionais – LABRI, para
desenvolvimento das atividades relativas à Cátedra Sérgio Vieira de Mello e
grupos de competições internacionais.



Reestruturação das redes wifi disponíveis nos campi, com facilitação de acesso
e banda aumentada para cada vez melhor atendimento da demanda dos
alunos;



Reforma do sistema de iluminação do Grande Auditório MV;



Inauguração de novo espaço de convivência e descompressão para professors;



Montagem de sala especial para professores em jornada (Tempo Integral e
Parcial);



Construção de nova sala para coordenações de curso – MV.



Empréstimo

de

computadores

aos

alunos

com

dificuldade

de

acompanhamento das aulas digitais;


Incorporação da funcionalidade de Chat de Atendimento pelo Ulife Aluno para
agilidade de resolução de problemas;



Capacitação docente para metodologias e ferramentas de Ensino Digital e
Ensino Híbrido;



Programa de Acolhimento Psicológico Virtual oferecido aos discentes,
docentes e colaboradores do UNICURITIBA;



Programa Corpo e Mente em Movimento, com aulas digitais gratuitas de
meditação, yoga e aikido oferecidas aos discentes, docentes e colaboradores
do UNICURITIBA;



Oferta de Cursos de Extensão Virtuais gratuitos em diversas áreas de
conhecimento a todos os discentes;



Realização do XII Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica do UNICURITIBA;



Realização da Semana Global do Empreendedorismo;



Acesso gratuito a programação da HSM Expo oferecido a todos os discentes e
docentes;



Realização de diversas oficinas e palestras gratuitas para discentes por meio
do ENJOY UNICURITIBA;

