
 

 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS RESULTADOS 

DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2022-1 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA 

 

Em sendo a Comissão Própria de Avaliação (CPA) responsável por formular propostas 

para a melhoria da qualidade das atividades educacionais desenvolvidas pelo Centro 

Universitário Curitiba – UniCuritiba, Campus Milton Vianna Filho, em parceria com as 

coordenações de áreas, com base nas análises dos resultados produzidos pelos 

processos internos de avaliação e nas avaliações realizadas pelo Ministério da 

Educação, apresentamos a seguir as principais ações de melhoria propostas pela CPA 

em decorrência da avaliação institucional de 2002-1, de acordo com as várias 

dimensões propostas. 

 

EIXOS DIMENSÕES MELHORIAS

Participação da equipe da CPA como estimuladora do projeto de 
Avaliação Institucional do Campus.

Transferências de todos os alunos do Campus Pinheirinho para o 
Campus Milton Vianna Filho.

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional Impulsionamento do marketing institucional.

Responsabilidade Social da Instituição
Aproximação de alguns cursos (principalmente os da área de saúde) 
com instituições externas ao UniCuritiba.

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Reuniões antes das visitas do MEC, com a equipe da CPA e com os 
coordenadores dos cursos avaliados.

Comunicação com a Sociedade Aprimoramento dos cursos de Extensão Universitária.

Política de Atendimento aos Discentes
Capacitação das equipes de atendimento, com uma ampliação dos 
canais de atendimento.

1. Planejamento e Avaliação Institucional Planejamento e Avaliação

3. Políticas Acadêmicas

2. Desenvolvimento Institucional



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS DIMENSÕES MELHORIAS

Consolidação do papel, e ampliação do número de Professores em 
Tempo Integral (TI) e em Tempo Parcial (TP).

Evento de início do semestre letico, com premiação dos professores 
melhores avaliados por grande área.

Organização e Gestão da Instituição
Melhoria do funcionamento dos processos administrativos e 
acadêmico, especificamente qualidade de atendimento.

Sustentabilidade Financeira
Acompanhamento dos resultados financeiros e acadêmicos, face ao 
comprometimento da missão, visão e valores da Instituição.

Instalação de aparelhos de ar condicionado em algumas salas de aula.

Readequações físicas no Campus Milton Vianna Filho em virtude da 
transferência dos cursos do Campus Pinheirinho.

5. Infraestrutura Física Infraestrutura Física

Políticas de Pessoal

4. Políticas de Gestão



 

 

 

 

 

 

 


