
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2022-1 

FACULDADE MILTON CAMPOS DIREITO 

 
 

● No que tange à Dimensão do Curso - Oportunidades para que os 

estudantes superem dificuldades relacionadas ao processo de 

aprendizagem - foram realizadas as seguintes ações: 

(i) Encontros do Sala Mais, ocasião em que os professores têm a 

oportunidade de se capacitarem para a adoção de diferentes 

metodologias como forma de proporcionar uma melhor eficácia do 

processo de ensino e aprendizagem. 

(ii) Reunião individualizada com alguns docentes para incentivar o uso de 

metodologias ativas, com foco em atividades práticas e avaliações 

processuais. 

(iii) Realização de oficinas pelo NAPI como foco na temática relacionada 

ao processo de aprendizagem. 

(iv) Oferta de variados projetos de extensão para que os alunos vivenciem 

experiências práticas e significativas. 

● No que tange à Dimensão do Curso – O curso propicia experiências de 

aprendizagem inovadoras-  foram realizadas as seguintes ações: 

(i) Realização dos encontros do Sala Mais, ocasião em que os professores 

têm a oportunidade de se capacitarem para a adoção de diferentes 

metodologias como forma de proporcionar uma melhor eficácia do 

processo de ensinoaprendizagem. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Reunião individualizada com alguns docentes para incentivar o uso de 

metodologias ativas, com foco em atividades práticas e avaliações 

processuais. 

(iii) Realização de oficinas pelo NAPI como foco na temática relacionada 

ao processo de aprendizagem. 

(iv) Oferta de variados projetos de extensão para que os alunos vivenciem 

experiências práticas e significativas. 

 

 No que tange à Dimensão Carreira – Oportunidades que a Milton Campos 

oferece em relação à carreira, estágios e conhecimentos sobre o mercado 

de trabalho - foram realizadas as seguintes ações: 

(i) Realizada eleição para novos líderes de turma, com reunião inicial para 

acompanhamento dos discentes. 

(ii) Atendimento individualizado de alunos. 

(iii) Realização de novas parcerias e convênios. 

(iv) Realização de palestras com temas relacionados ao mercado de 

trabalho e desenvolvimento de novas competências e habilidades. 

(v) Compartilhamento, por diferentes canais, com os alunos de 

oportunidades relacionadas a estágio e emprego. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No que tange à Dimensão docente – Estratégias didáticas utilizadas pelo 

professor - foram realizadas as seguintes ações: 

(i) Realização dos encontros do Sala Mais, ocasião em que os professores 

têm a oportunidade de se capacitarem para a adoção de diferentes 

metodologias como forma de proporcionar uma melhor eficácia do 

processo de ensinoaprendizagem. 

(ii) Reunião individualizada com alguns docentes para incentivar o uso de 

metodologias ativas, com foco em atividades práticas e avaliações 

processuais. 

(iii) Realização de oficinas pelo NAPI como foco na temática relacionada 

ao processo de aprendizagem 

 No que tange à Dimensão docente – Compatibilidade entre as avaliações 

de aprendizagem e os conteúdos trabalhados - foram realizadas as 

seguintes ações: 

(i) Realização dos encontros do Sala Mais, ocasião em que os professores 

têm a oportunidade de se capacitarem para a adoção de diferentes 

metodologias como forma de proporcionar uma melhor eficácia do 

processo de ensinoaprendizagem. 

(ii) Reunião individualizada com alguns docentes para incentivar o uso de 

metodologias ativas, com foco em atividades práticas e avaliações 

processuais. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Realização de oficinas pelo NAP como foco na temática relacionada ao 

processo de aprendizagem. 

 

 No que tange Dimensão Coordenação – Trabalho da coordenação do curso 

foram realizadas as seguintes ações: 

(i) Comparecimento nas aulas para apresentação da nova coordenação do 

curso. 

(ii) Disponibilização de diferentes canais de atendimento, presenciais e 

virtuais. 

(iii) Envio de comunicados gerais e específicos com a divulgação de 

atividades de interesse dos estudantes. 

(v) Reuniões periódicas com os líderes de turma. 

 

 No que tange Dimensão Coordenação – Qualificação do coordenador de 

curso para tratar de questões acadêmicas foram realizadas as seguintes 

ações: 

(i) Comparecimento nas aulas para apresentação da nova coordenação do 

curso 

(ii) Disponibilização de diferentes canais de atendimento, presenciais e 

virtuais. 

(iii) Envio de comunicados gerais e específicos com a divulgação de 

atividades de interesse dos estudantes. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv) Reuniões periódicas com os líderes de turma. 

(v) Tratativa rápida e eficaz das demandas direcionadas à coordenação do 

curso. 


