




MELHORIAS

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

• A melhoria da atuação dos docentes em sala de aula através da utilização de

metodologias ativas e inovadoras.

• Lançamento de um livro com trabalhos de pesquisa realizados pelos docentes

participantes da 2ª turma de Pós-Graduação do curso oferecido pelo UGB:

“Continuando o Diálogo sobre Gestão e Docência do Ensino Superior”.

• Qualidade dos trabalhos acadêmicos propondo melhorias no processo ensino-

aprendizagem.

• Boa adaptação de alunos e professores ao Ensino Remoto.

• Revisão contínua das matrizes curriculares dos cursos.

• Preocupação constante em manter a qualidade do ensino e com a inovação em

projetos nos cursos.

• Qualidade das aulas, conteúdos e materiais postados pelos professores.

• Desenvolvimento do Projeto “UGB nas escolas” com palestras e aplicação de teste de

interesse profissional aos alunos do Ensino Médio. A atividade é realizada por

professores e graduandos dos cursos de Psicologia e Pedagogia do UGB.

• Manutenção da Revista Episteme Transversalis, com QUALIS B4 (ISSN: 2236-2649).

• Melhoria da qualidade dos Projetos de Iniciação Científica.

• Aumento expressivo da concessão de bolsas de estudo para alunos menos favorecidos

por meio de programas específicos, para esse fim, em 2021.

• Curso de Administração para alunos com deficiência física, auditiva e com baixa visão,

“Projeto Diploma Cidadão”, convênio entre a Prefeitura do Município de Volta Redonda

e o UGB.

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade

• Melhoria da imagem do UGB na Comunidade Externa.

• Criação do setor de Marketing e Desenvolvimento de Mercado.

• Criação de uma página no Instagram para todos os cursos da IES, com o objetivo de

divulgação das atividades e prestação de serviços à comunidade.

• Melhoria da comunicação dos eventos institucionais para os cursos.

• Agenda Virtual com as atividades dos cursos no Site Institucional.

• Criação da comunicação internet por meio da intranet.

• Atuação da agência de publicidade no desenvolvimento de projetos institucionais de

comunicação com a sociedade.

• Maior eficiência do Sistema de Gestão.

• Maior utilização das redes sociais para divulgação institucional.

• Melhoria da web design e do funcionamento do site institucional.

• Realização dos diversos webinares em todos os cursos em 2021 abertos ao público

externo, aumentando a proximidade com a sociedade e fortalece a marca UGB.

• Implantação do “Projeto Junto Venceremos” com resultados significativos, incentivando

o empreendedorismo dos alunos e atendendo as necessidades da sociedade.





MELHORIAS

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

• Satisfação com o uso da Plataforma Teams, com o atendimento do Centro de

Atendimento, Biblioteca, Setor Financeiro e NEAD (Núcleo de Ensino à Distância) e

DTI (Departamento de Tecnologia da Informação).

• Intensificação das ações que dinamizem a utilização das Bibliotecas do UGB e seus

recursos pela Comunidade.

• Concessão de bolsas de estudo com maior redução nas mensalidades por conta da

pandemia.

• Satisfação dos alunos com o uso da Plataforma Teams, com o atendimento do

Centro de Atendimento, Biblioteca, Setor Financeiro e NEAD e DTI.

• Maior organização e praticidade no acompanhamento do estágio pela Central de

Estágios.

• Aumento de convênios com prefeituras, instituições e empresas da região para

estágios.

• Elaboração de diversas cartilhas e materiais de orientação ao ensino remoto para

facilitar o aprendizado nesta modalidade.

• Aquisição de ferramenta de gerenciamento de leads (WiFire), para relacionamento

com o corpo discente e contatos com alunos potenciais, permitindo a comunicação,

retenção e acompanhamento dos discentes e dos egressos.

Dimensão 7: Infraestrutura Física

• Melhoria na cobertura e velocidade à rede Wi-Fi contribuindo para otimização das

atividades acadêmicas nas 3 Unidades.

• Manutenção do projeto de melhoria gradual da infraestrutura física e instalações

nos campi.

• Aquisição de câmeras e notebooks para a realização de aulas híbridas.

• Algumas ações de melhorias na adequação da infraestrutura de acessibilidade.




