MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 2021-2

O campus Buritis do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH apresenta as
melhorias realizadas a partir dos resultados da Avaliação Institucional 2021-02.

1- INFRAESTRUTURA E OBRAS:
SETOR DE INFRAESTRUTURA: a maioria das obras realizadas no último semestre
referem-se à manutenção de equipamentos, de prédios, fachadas, revitaliação e
iluminação de jardins e canteiros, pintura de totens, biblioteca, refeitórios e vestiários.
Além disso houve readequação do sistema de incêndio e instalação de uma nova
autoclave para a Clínica Integrada da Saúde.

2- CLÍNICA INTEGRADA DA SAÚDE:
-

Criação do Ambulatório Síndrome Pós-Covid, que contou com a participação de
professores, preceptores e estudantes dos Cursos de Medicina, Fisioterapia e
Nutrição, fornecendo uma atendimento e acompanhamento especializado nessas
áreas aos portadores de sequelas Pós-Covid. Além disso foram programadas
reuniões mensais com o intuito de se discutir a atuação de cada um dos cursos no
tratamento e reabilitação Pós-Covid. Esse ambulatório foi muito divulgado nas
redes sociais e nos canais de TV aberta.

-

Obs: Foto 1: 1- Reunião da Clínica Integrada da Saúde.

Foto 2: Folder de divulgação do ambulatório.
Foto 3 e 4: Acompanhamento de um atendimento multidisciplinar pelos discentes dos
cursos de Fisioterapia, Medicina e Nutrição.

Fotos 5, 6 e 7 – Divulgação do ambulatório nos canais de TV.

Foto 1- Reunião da Clínica Integrada da Saúde.

Foto 2- Divulgação do ambulatório.

Foto 3- Alunos participando das discussões multiprofissionais.

Foto 4 – Alunos participando das discussões multiprofissionais.

Foto 5 – Preceptora da Fisioterapia do Ambulatório Pós Covid.

Foto 6 – Paciente do Ambulatório Pós Covid.

Foto 7 – Jornalista apresentando uma matéria sobre o Ambulatório Pós Covid.

3- COMISSÃO DE PREVENÇÃO E CUIDADOS COVID-19: manutenção
das ações que foram implantadas desde o 1º-semestre de 2020, como adequação dos
espaços físicos, sinalização em todas as áreas liberadas do campus, conforme
protocolos de saúde e segurança. Em novembro de 2021, vários cursos voltaram
com algumas aulas presenciais, sendo feito novamente aquisições de equipamentos de

proteção individual para docentes, colaboradores e discentes que frequentavam o
campus.
4- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS:
CENTRAL DE ATENDIMENTO FINANCEIRO (CAF): com o retorno às atividades
presenciais no final do ano de 2021, pode ser observado um ambiente de maior
tranquilidade no relacionamento com os alunos. O atendimento aos alunos retornou
100% a presencialidade, contribuindo para um acolhimento mais individualizado e
resolutivo. Além disso foram desenvolvidas campanha de rematrículas, sobretudo para
os alunos que continuavam inadimplentes.

COORDENAÇÃO DOS CURSOS: com o retorno às atividades presenciais no final
do ano de 2021, o relacionamento dos alunos com a coordenação dos cursos evoluiu
de forma mais tranquila. Além disso foram mantidos os canais de comunicação digitais
que incluem o chat, fale com o edu e o email da coordenação –
atendimento.coord.buritis@unibh.br

