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1 2018 - Conscientizar sobre a importância da participação do corpo docente, discente e técnico-administrativo na avaliação institucional.

2018 - Realizar Treinamento para os funcionários da Central de Atendimento.
 - Implementar o Projeto de Planejamento de preparação para o ENADE, visando um melhor preparo dos alunos egressos.

2018 - Ampliar convênios para a realização de estágios.

2018

- Manter currículos flexíveis, de acordo com a demanda do mercado e as diretrizes curriculares.-
 - Ampliar a oferta do nivelamento das de disciplinas.
 - oportunizar debates através de palestras, com palestrantes convidados apresentando suas experiências profissionais.
 - Fazer um cronograma fixo, para as atividades de extensão a ser divulgado no início do semestre.
 - Incentivar a participação dos discentes na iniciação científica.
 - Melhorar o controle de atividades dos monitores, implantando um calendário de apoio e divulgar os monitores e suas disciplinas com seus telefones e mails.

2 2018 - Ampliar a divulgação de eventos e atividades.
 - Manter o site atualizado.

2018
- Manter um canal permanente de comunicação e troca de informações com os egressos, auxiliando-os no processo de inclusão no mercado de trabalho.
 - Realizar acompanhamento sistemático da performance dos alunos no ENADE.
 - Atuar na melhoria dos serviços prestados, estreitando os vínculos da IES com os alunos.

3 2018 - Manter o aprimoramento profissional e as condições de trabalho.
 - Capacitar o corpo técnico-administrativo e gerencial.

2018 - Manter a eleição dos representantes de turma e os membros que compõem os colegiados e centros acadêmicos.

2018 - Ampliar a capacidade instalada, para atender as necessidades das atividades do ensino superior, em função do crescimento de vagas e de novos cursos;
 - Otimizar a ocupação de espaços construídos no campus e projetados para uso na atividade de ensino e eventos.

2018

- Avaliar permanentemente a infraestrutura física da IES, visando melhorar cada vez mais a acessibilidade.
 - Aumentar as ações de limpeza.
 - Verificar anteparo que impeça o reflexo das lâmpadas da frente nas lousas das salas de aula.
 - Rever a prestação de serviços da fotocopiadora visando criar um novo espaço considerando a precariedade dos serviços prestados.
 - Rever os contratos com os prestadores de serviços das cantinas, visando lanches mais saudáveis.
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