PLANO
DE GESTÃO
2017
Direção Geral - CPA

PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO
e DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

VOCÊ
PEDIU
PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO
e DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Melhorar a divulgação dos resultados e
do trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
para a comunidade acadêmica

Divulgar o PDI e demonstrar as
conexões das atividades institucionais

A FACTUM
ATENDEU
PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO
e DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Oferta de encontros com a CPA com objetivo
de apresentar o trabalho e esclarecer as atribuições da equipe

Encontro da Comissão
Própria de Avaliação (CPA)
juntamente com a equipe administrativa
e comunidade acadêmica.
15 de março de 2017.

Disponibiliza o PDI em formato físico (Biblioteca)
e digital (via site e Portal)

Área do site institucional
onde constam os documentos
institucionais e, também,
o PDI.

A FACTUM
AINDA VAI
ATENDER
PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO
e DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Ampliar a divulgação dos resultados através
dos canais de comunicação da Factum

Ofertar encontros semestrais com a
Direção de Ensino com objetivo de
apresentar o PDI e esclarecer dúvidas

Divulgar as atividades e ações da
Faculdade e o alinhamento com o PDI

POLÍTICAS ACADÊMICAS

VOCÊ
PEDIU
POLÍTICAS ACADÊMICAS

Conceber melhorias para
a segurança do ambiente
Qualificar o Atendimento Ao Aluno
e criar uma atmosfera de conforto
e bem-estar em se tratando do
espaço de convivência

Orientar os colaboradores para um
tratamento mais acolhedor
e cordial com o público
Resgatar a cultura do
núcleo de atendimento e
desenvolvimento de ensino (NADE)
Qualificar e divulgar os eventos
com mais antecedência

Tornar a imagem da Factum percebida
pela comunidade e mercado

A FACTUM
ATENDEU
POLÍTICAS ACADÊMICAS

Campanha de utilização de crachás de identificação

Campanha de conscientização para o uso
do crachá. Veiculada em novembro de 2016.

Monitoramento por meio de câmeras de segurança

Ampliação da área de convivência da cantina

Criação do Espaço do Aluno

Criação da Vaga Viva

Ampliação do espaço e horário da área do
Atendimento ao Aluno

Regulamentação e ampliação do Programa Meeting

Ampliação do Programa de Monitoria:
mais horas e mais monitores

Encontros periódicos com equipe do NADE

Núcleo de Atendimento e Desenvolvimento de Ensino

Criação da área de comunicação
Criar e implantar projeto de comunicação
Encontro com alunos sobre melhorias no atendimento
Convênios com empresas, instituições de saúde e
conselhos profissionais (AMCHAM, ABEN,
Hospital Mãe de Deus, Hospital Ernesto Dorneles,
Sinepe e SEMESP

A FACTUM
AINDA VAI
ATENDER
POLÍTICAS ACADÊMICAS

Instalação de catracas

Ampliação da área de Atendimento
Ao Aluno (12º andar)

Protocolos eletrônicos para
solicitação de documentos
Emissão de atestados via portal
com assinatura eletrônica

Qualificar e divulgar os eventos
com mais antecedência

Tornar a imagem da Factum percebida
pela comunidade e mercado
Plano de desenvolvimento de 40h
de qualificação para atendimento ao público

Ampliar a divulgação dos
serviços oferecidos pelo NADE

Inscrição online através do site da Factum

Missão Técnica Dinamarca e Finlândia

POLÍTICAS ACADÊMICAS

VOCÊ
PEDIU
POLÍTICAS ACADÊMICAS

Portal mais amigável

Atualização do site

Tornar mais eficaz a divulgação das
oportunidades de empregos e estágios
Ampliar espaços da Biblioteca

Melhorar satisfação quanto aos laboratórios

Melhorar satisfação com
serviços de informática
Tornar mais eficiente o serviço
de manutenção
Melhorar as condições de
higiene e limpeza

A FACTUM
ATENDEU
POLÍTICAS ACADÊMICAS

Encontro com alunos para identificar os pontos de
instatisfação e promover melhorias

Novo site no ar, mais completo, responsivo e
com acessibilidade

Ampliação da estrutura física da biblioteca

Ampliação do acervo

Aquisição de acervo digital - Minha Biblioteca

Biblioblog e projeto Cultura, Arte e Cidadania
com palestras mensais

Serviço de orientação e pesquisa

Ampliada a disponibilidade de utilização dos laboratórios

Aquisição de novos equipamentos
Ampliação do contrato de TI
Aquisição de 30 computadores
Ampliado o quadro de funcionários da manutenção

Foram implementados prazos e definidos processos

Mapeamento e treinamento das atividades
da equipe de limpeza

A FACTUM
AINDA VAI
ATENDER
POLÍTICAS ACADÊMICAS

Cronograma e implantação do plano
de melhorias
Novo site para Factum talentos e ampliação
do programa

Aquisação de novos computadores

Ampliação de assinaturas
de periódicos
Criação de laboratório de
simulação realística
Melhorias na rede Wi-Fi
Substituição de lâmpadas por
tecnologia LED
Ampliar treinamento para
a equipe de limpeza

Inscrição online através do site da Factum

OBRIGADO POR
FAZER PARTE
DESSA TRAJETÓRIA

A hora de crescer é agora.

Porto Alegre, março de 2017

