Respostas dos Elogios, Sugestões e Reclamações aos Setores Técnicos Administrativos deixados em
Caixa no Período de 23/03/2018 a 06/04/2018
Comentário Membro da Comunidade
Muitas Aranhas em Toda a Escola

Impressora A3 e A4

# Volta Sala de Estudos
Que a aula do professor de economia é otima
Ventilador na salinha de pranchetas

As Salas ficam muito tempo fechadas. Não tenho o direito de esquecer nada lá dentro?
Oloco.

Resposta Setor/Direção Juntamente com a
Subcomissão 30 Horas
O setor de limpeza já está sabendo e
tomando as providências, e a limpeza esta
prevista para segunda quinzena de Maio.
O câmpus possui impressoras A3 e A4,
porém essas impressoras são para uso dos
servidores. Infelizmente não temos
condição de disponibilizar esses recursos
aos discentes, contudo existe um estudo
de implementação de concessão de espaço
para serviços de reprografia para
atendimento discente.
Já temos programada a compra de várias
estações de estudos individuais. Nesse
meio tempo, os discentes poderão utilizar
a mini-sala do segundo andar.
Agradeçemos o elogio!
Já esta prevista a instalação. Faremos até o
final de Maio.
Está sendo trabalhado pelo Campus a
atualização das normas de abertura de sala.
Em breve teremos novidades sobre o
assunto.Por enquanto, no período da tarde,
as salas estão sendo abertas 10 minutos
antes das aulas começarem para evitar
grande acúmulo de pessoas no corredor. As
salas ficam fechadas para garantir a
segurança dos pertences dos alunos a
pedido dos próprios e de seus
responsáveis. Solicitamos que se
organizem quando saírem para o horário de
almoço para evitar transtornos.

Esse assunto tem sido discutido no âmbito
da gestão escolar. Sugestões discentes são
bem vindas.
Sim, esse estudo do local já esta sendo
Esse assunto tem sido discutido no âmbito da gestão escolar. Sugestões discentes são
feito. Os alunos poderão utilizar a mini-sala
bem vindas.
do segundo andar para estudar.
Precisamos da informação das quantidades
Ao CAE, venho comunicar a falta de carteira para canhotos. Sendo assim, seria melhor
necessárias, assim como quais salas, para
trocar as carteiras de universitário, para não termos mais esse problema. Obrigada.
atender a demanda.
Por Favor, arrumar a cortina da sala 1. Grata.
Iremos providenciar.
Lamentamos o uso de palavras de baixo
calão, porém, se especificar sua reclamação
A CAE tá uma Porra.
e ser mais educado da próxima vez em seus
comentários, poderemos atender suas
demandas.
O primeiro ano de administração integrado é muito barulhento, sei que não somos
Iremos verificar a demanda e tomar
quietos, mas eles estão demais!!!
medidas quando necessárias.
Está sendo trabalhado pelo Campus a
atualização das normas de abertura de
salas. Em breve teremos novidades sobre o
assunto.Por enquanto, no período da tarde,
as salas estão sendo abertas 10 minutos
Eu gostaria que as salas fossem abertas pelo menos 30 minutos antes para podermos ligar antes das aulas começarem para evitar
os ventiladores e não ficar uma movuca no corredor. Armários para o Design de interiores, grande acúmulo de pessoas no corredor.
pelo menos para guardar as pastas.
Quanto aos armários, infelizmente não
temos em quantidade suficiente para
atender a demanda, pois a prioridade dos
armários é para o Integrado ao ensino
médio, que recebem livros didáticos e
ficam mais horas na instituição.
Podemos mudar o Horário de intervalo?

Arrumar o horário de intervalo, pois a fila fica muito grande.

Esse assunto tem sido discutido no âmbito
da gestão escolar. Sugestões discentes são
bem vindas.

