
DEVOLUTIVA DOS RESULTADOS 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 2013

 Veja abaixo as conquistas de 2013 no Setor Acadêmico:

1 - Divisão departamentalizada das atividades 
complementares e iniciação a pesquisa e monitoria;

2 - Comunicação institucional  em vários canais, tais como: 
Portal das FSJ, Fanpage, cartazes em quadros de avisos em 
todos os blocos e corredores;

3 - Ampliação de produção acadêmica de professores e 
alunos, tanto com participação em eventos, congressos bem 
como produção científica na revista ciência atual;

4 - Aquisição de novas obras para o acervo institucional das 
Faculdades São José;

5 - Novos convênios e parcerias de estágio nos cursos de 
Graduação;

6 - Acessibilidade na instituição - Adaptação da estrutura física 
no campus favorecendo aos alunos portadores de necessidades 
especiais;

- Aquisição do sistema DOSVOX  - sistema computacional, 
baseado no uso intensivo de síntese de voz, que se destina a 
facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores

7 - Novas modalidades de atendimento na Clínica de 
Fisioterapia;

8 - Ampliação do espaço da Clínica de Assistência Jurídica- 
Espaços adequados as novas formas de solução de conflitos: 
mediação, conciliação e arbitragem;

9 - Inovações na área de extensão e projetos educacionais 
no que tange aos projetos Rondon, Ensino Responsável, Feira 
de Empregabilidade, Semana Acadêmica, PDA - Programa de 
Desenvolvimento de Aprendizagem, Estudo Dirigido na escola 
de negócios;

10 - Aquisição de novas carteiras proporcionando conforto 
e qualidade nas salas de aulas;

11 - Aquisição de novos equipamentos multimídia com 
projetores em todas as salas dos Blocos B e C;

12 - Instalação de novo aparelho de  ar condicionado no 
laboratório de Anatomia;

13 - Substituição de aparelhos de ar condicionado em 
diversas salas de aula;

14 - Aquisição de mais um gerador de energia localizado 
no estacionamento dos professores no Bloco A;

15 - Reconhecimento dos Cursos de Direito e Pedagogia 
com nota 4 no MEC;

16 - Inovação com a inserção dos 20% na modalidade 
semipresencial com a oferta de 08 disciplinas com tecnologias 
ativas aplicadas ao conhecimento;

17 - Novas práticas pedagógicas no curso de Pedagogia 
com a brinquedoteca, atividades extensionistas voltadas ao 
Programa Micro Escola e Cidadania;

18 - Participação de alunos e professores do curso de 
Odontologia no Congresso da ABENO- Associação Brasileira 
de Ensino Odontológico; 

19 - Participação dos alunos e professores do curso de 
Direito no CONPEDI - Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Direito no Brasil;

20 - Participação dos professores doutores Rita Borges 
(Coordenadora Geral de EaD e Koffi Djima ( Diretor da Escola de 
Negócios) no Congresso Internacional de Educação a Distância 
da ABED ( Associação Brasileira de Educação a Distância) – 
Setembro de 2013  - Salvador/ Bahia;

21 - A Coordenadora Geral de EaD - Profa. Dra. Rita Borges 
apresentou trabalho científico e também ministrou palestra 
no Congresso Internacional de Educação a Distância –  ABED 
( Associação Brasileira de Educação a Distância), sobre o 
tema: A Construção de um Modelo de Gestão com o Uso de 
Ferramentas da Gestão do Conhecimento em Programas de 
EaD em setembro de 2013 – Salvador/ Bahia.
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