
AÇÕES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 

- Implantação do Sistema Google Education e suspensão das atividades presenciais em 

Março/2020; 

- Implantação do Ensino Remoto Emergencial a partir de 20/03/2020; 

- Capacitação On-line de todos os professores e alunos para o Sistema Google Meet e 

Google Classroom; 

- Treinamento acadêmico para os professores com novas metodologias para o ensino 

remoto; 

- Atividades Acadêmicas realizadas em Ambiente Virtual de aprendizagem Google Meet, 

com a participação dos docentes e discentes em tempo real (no horário normal das aulas 

presenciais); 

- Reposição das práticas profissionais de estágio e de laboratórios a partir da retomada 

das atividades presenciais em agosto/2020; 

- Criação do Comitê de Enfrentamento do Covid-19, visando propagar as medidas e 

orientação à prevenção e de redução da disseminação do vírus; 

- Intensificação da Campanha de Conscientização do UNIFUCAMP, divulgação interna 

de medidas de prevenção e higienização; 

- Comunicado no site Institucional oficial, em que a UNIFUCAMP informa que o 

Atendimento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico está em Atendimento Especial e 

On-line com a Psicóloga Suze Monteiro; 

- Arrecadação de Cestas Básicas de alimentos não perecíveis, por meio de Lives para 

doar as famílias em situação de vulnerabilidade social do município de Monte Carmelo. 

Ao todo o projeto “Lives” arrecadou 10 toneladas de alimentos; 

- Realização de ´´Lives`` de apoio a alunos com dificuldades financeiras; 



- Registro e ofertas de eventos de extensão não-presencial durante a pandemia, para 

validação de horas complementares: palestras, seminários, encontros e mesas redondas e 

outras... 

ESTRUTURA FÍSICA 

- Preparação das estruturas físicas para o retorno das aulas presenciais/híbridas com: 

- adoção do distanciamento recomendado pelas autoridades locais, entre estudantes, 

professores e colaboradores; 

- delimitar espaços entre os usuários nos locais em que nossa passa gerar aglomeração, 

bem como em espaços comuns como banheiros, auditórios, biblioteca, etc; 

- instalação de uma estrutura de apoio para auxiliar na orientação das pessoas que 

apresentem sintomas; 

- Medição da temperatura utilizando o termômetro infravermelho na entrada da IES;  

- aquisição de materiais para aulas práticas do curso de fisioterapia; 

-obtenção de materiais para aulas práticas dos curso de educação física; 

- compra de seis microscópios binoculares para o laboratório de microbiologia; 

- aquisição de materiais para os laboratórios de Agronomia, Biologia e veterinária; 

- obtenção de dois scanners e duas impressoras; 

- aquisição de câmara fria para o laboratório de anatomia patológica; 

- obtenção de 8 projetores EPSON; 

- aquisição de carteiras universitárias; 

- aumento da capacidade da internet, de 200 para 400 G; 

- reestruturação de toda a IES para adaptação às aulas híbridas e práticas; 



- implantação de câmaras em todas as salas de aulas (45 unidades); 

- implantação de data show em todas as salas de aula; 

- suporte com álcool em gel em todas as aulas, corredores e laboratórios, bem como na 

parte administrativa; 

- mudança da central de telefone/PABX para linha digital; 

- construção do CEVET e do Biotério para os cursos de Medicina Veterinária, 

Engenharia Agronômica e Ciências Biológicas. 

- Construção finalizada do INOVACCER; 

- Adaptação e implantação do NPJ na própria Instituição para atender às novas 

diretrizes do curso. 

- Atendimento Psicológico on-line em tempos de pandemia. 

 


