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INTRODUÇÃO 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é um documento de gestão 

administrativa e acadêmica, instituído pelo Ministério da Educação – MEC para as 

Instituições de Ensino Superior – IES públicas e privadas, que visa a identificar as IES 

em relação à missão, à filosofia de trabalho, às diretrizes pedagógicas, à estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolvem, e, ou, pretendem 

desenvolver. 

Portanto, este Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018 da 

UNIVALE é um plano estratégico que delineia os objetivos da Instituição em relação 

ao seu desenvolvimento e às suas metas. Apresenta sua Missão, a Visão e os Valores 

Institucionais e o Projeto Pedagógico Institucional que serão os norteadores das 

políticas institucionais e de gestão da UNIVALE para os próximos cinco anos. 

O processo de sua elaboração se deu com base na análise e avaliação do PDI 

anterior, utilizou-se a metodologia participativa. Foram realizadas várias reuniões com 

os diversos segmentos da Instituição, com muitas discussões que subsidiaram o 

presente documento. Assim o PDI ora apresentado é fruto de construção coletiva, em 

que a contribuição de todos esses segmentos da comunidade acadêmica 

possibilitaram projetar o futuro e valorizar as conquistas e processos vivenciados até 

então. 

Todo esse processo esteve disponível no Facebook – PDI UNIVALE: 

https://www.facebook.com/groups/217509158438854/. 

Nesse local outros documentos estiveram disponíveis para tornar a Instituição 

mais transparente à sociedade, permitindo a sua avaliação continuada, em busca de 

melhores resultados. 

Sua elaboração e atualização fundamentam-se na concepção de planejamento 

“como processo permanente de reflexão e ação, flexível e dinâmico”. Tal documento 

assume as atribuições de prever, organizar, reorganizar, coordenar e avaliar as ações 

estabelecidas nos processos administrativos, racionalizar os processos e o uso dos 

recursos, além de apoiar as ações institucionais ao longo do tempo. 

https://www.facebook.com/groups/217509158438854/
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Ele também delineia caminhos que apontam para ações prioritárias e 

concatenadas com o conjunto da Instituição. São diretrizes para os próximos cinco 

anos, dentro de princípios estratégicos que consideram oportunidades e riscos do 

ambiente externo, bem como aspectos internos, próprios da Instituição. 

Sua estruturação define-se pelos eixos temáticos essenciais, estabelecidos no 

Artigo 16, do Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006. Busca consolidar as funções 

da Universidade, cujo foco central é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão interligados com seu compromisso social no desenvolvimento sustentável, 

na igualdade de condições de acesso e permanência do discente na Instituição e no 

fortalecimento dos convênios, acordos de mútua cooperação, contratos e diálogos 

com a comunidade. 

O Plano é flexível, sujeito à atualização e às mudanças face à dinâmica 

processual da educação, do contexto socioeconômico, legal e cultural e dos 

macrocenários que para ela se configuram, como instituição de ensino superior 

privado. 

Assim, este PDI é a expressão de um conjunto coerente de metas que norteiam 

a dimensão do futuro institucional. Abrange aspectos que identificam e determinam a 

sua especificidade no âmbito das Instituições de caráter privado-comunitário, até 

apontar os caminhos contidos nos seus eixos que viabilizem seu desenvolvimento de 

forma a garantir o cumprimento de sua missão, objetivos e metas a serem alcançados 

para o período de 2014 a 2018 com as respectivas alterações propostas em 2017. 

Neste contexto a UNIVALE apresenta seu PDI para o período 2014-2018 

atualizado nesta data. 

 

Governador Valadares, 21 de março 2017 

 

 

Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

REITORA 
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

1.1.1 Mantenedora: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR 

Natureza: Entidade civil comunitária, não-confessional, instituída como 

sociedade civil de direito privado (regime fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade 

pública no âmbito municipal, estadual e federal. (Atos Legais: Lei Municipal nº 2039 

de 26/11/73, Decreto estadual nº 14304 de 31/01/72 e Lei Federal nº70562 de 

22/05/72). 

CNPJ: 20.611.810/0001-91 

Inscrição Estadual: 2774603100029 

Endereço: Rua Israel Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário, Governador 

Valadares/MG 

Fone: (33) 3279-5900 

Site: www.univale.br 

 

1.1.2 IES Mantida 

Nome: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOCE; 

Ato legal: credenciada/recredenciada: Reconhecimento – Parecer CFE nº 

16/92, aprovado em 28/01/92 e publicado no Diário Oficial da União de 28/04/92. 

Portaria Ministerial nº 1.037/92, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial da 

União, de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835. Recredenciamento: Portaria 

nº1.669, de 28 de novembro de 2011. 

Reitora: Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Telefone: Pabx (33) 3279-5503 

Fax: (33) 32795042 

E-mail: reitoria@univale.br 

Localização: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel 

Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador 

Valadares/MG. 

http://www.univale.br/
mailto:reitoria@univale.br
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1.2 HISTÓRICO DA FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR E DA UNIVALE 

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil sem fins lucrativos, foi 

constituída por escritura pública, lavrada em notas perante o Cartório do Segundo 

Ofício desta cidade, no dia 7 de junho de 1967 (escritura trasladada em 12/06/1967), 

por iniciativa de um grupo de cidadãos, ao todo 159 (cento e cinquenta e nove) 

instituidores, entre pessoas físicas e jurídicas. 

Seu objetivo é o de reunir os meios de preparar pessoal capacitado para 

executar os estudos e as pesquisas destinados ao desenvolvimento social, cultural, 

científico e tecnológico da região do Vale do Rio Doce, resultando assim, na 

transformação dos recursos da região em riquezas, concorrendo para a melhoria do 

padrão de vida da população. 

A FPF, como pioneira no ensino superior de Governador Valadares, criou a 

primeira instituição de ensino e pesquisa, o Minas Instituto de Tecnologia (MIT), 

seguida da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FAFI), da Faculdade de 

Odontologia (FOG) e da Escola Técnica do Instituto de Tecnologia (ETEIT). 

Gradualmente, novos cursos e faculdades foram criados e, em 1992, o complexo 

educacional mantido pela FPF transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE, a qual, na prerrogativa de entidade mantida pela FPF, utiliza o patrimônio 

e os bens da mantenedora para a promoção do ensino, da pesquisa e extensão, a 

serviço do desenvolvimento educacional e cultural de Governador Valadares, de 

Minas Gerais e do Brasil. 

Assim a pretendida expansão das áreas acadêmicas, mantidas pela Fundação 

Percival Farquhar, teve seu processo inicial com a criação, em 1968, do Instituto 

Tecnológico, que se estruturou nos moldes das universidades norte-americanas que 

realizam pesquisa de cunho tecnológico, aliado ao ideal dos seus fundadores de criar 

uma instituição fortemente marcada pela atividade de ciência e tecnologia. O seu 

marco inicial foi o curso de Engenharia e posteriormente os cursos de Física, Química 

e Matemática, com esse mesmo instituto. Posteriormente foi criada a Faculdade de 

Ciências Humanas, a Faculdade de Odontologia, além de uma Escola Técnica e um 

Colégio de Aplicação. 

A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus 

respectivos cursos – situação geográfica e cultural do município, demandas do setor 
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industrial – e as características mais acentuadas de algumas faculdades instituídas 

posteriormente são representativas na interface que a Fundação Mantenedora 

estabeleceu com o contexto regional, do ponto de vista econômico, social e cultural. 

No final dos anos 1970, iniciou-se um esforço para converter as faculdades 

isoladas em universidade, sob a vigência da Lei Nº. 5.540/1968, implantando-se assim 

as Faculdades Integradas do Vale do Rio Doce (FACIVALE). 

Posteriormente, o complexo educacional mantido pela Fundação Percival 

Farquhar transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, instalada em 

31 de julho de 1992, por meio dos Instrumentos de Credenciamento, pelo Parecer 

CFE nº. 16/1992, e a Portaria Ministerial nº. 1.037/1992, de 07 de julho de 1992, 

publicada no Diário Oficial da União, de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835, 

passando, assim, a gozar da plena autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, na forma preconizada pelos artigos 207, da 

Constituição Federal; e 54, em seus incisos e parágrafo único da Lei nº 9.394, de 

20/12/1996 (LDB). E, finalmente, a instituição foi recredenciada pela Portaria nº 1.669, 

de 28 de novembro de 2011. 

Atualmente, a UNIVALE oferta os cursos de graduação em quatro núcleos: 

Núcleo da Saúde, Núcleo da Ciência e Tecnologia, Núcleo da Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas; oferece projetos de pesquisa/extensão e 

cursos de pós-graduação; um curso Stricto Sensu na área interdisciplinar, aprovado 

pela CAPES, em 2017; um Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER com 

a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC na área também Interdisciplinar 

em Ciências Humanas que visa qualificar o corpo docente da Universidade e criar 

estratégias de consolidação da pesquisa que permita nos próximos anos propor outros 

Programas Stricto Sensu. 

Além da mantença da UNIVALE, a FPF mantém uma Escola Técnica – ETEIT, 

escola profissionalizante de nível técnico; e, a TV UNIVALE, um canal de televisão 

educativo e de interlocução com a comunidade. Possui também convênio com mais 

de 400 (quatrocentas) empresas concedentes de estágio para os alunos dos diversos 

cursos de todas as áreas de ensino da UNIVALE e ETEIT. 

A Fundação oferta ainda o Programa de Bolsas para Demanda Individual – BDI 

para atendimento aos alunos de baixa renda; participa do Programa Universidade 

para Todos – PROUNI e do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. Acrescente-



16 

 

se a isso uma rede de cerca de 40 (quarenta) serviços e atividades para apoio ao 

processo ensino-aprendizagem, além de contratar, anualmente, o seguro de 

acidentes pessoais para todos os alunos, com cobertura de 24 horas, em todo o 

território nacional e internacional. 

A FPF e a UNIVALE desempenham um importante papel na manutenção e 

preservação dos valores sociais e culturais do município de Governador Valadares e 

região, por meio dos cursos ofertados, da pesquisa e extensão que certamente 

colaboram para o desenvolvimento econômico e social desses lugares. 

As relações estabelecidas entre a UNIVALE e a FPF, desde sua instituição, 

estão alicerçadas no Estatuto e Regimento Geral da UNIVALE, que define a ela o 

gozar de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão 

financeiro-patrimonial. 

Criada e mantida pela Fundação Percival Farquhar, a UNIVALE possui uma 

densa estrutura acadêmica, toda  colocada a serviço da consolidação de sua missão. 

Mantém cursos de graduação, cursos de extensão em diversas áreas do 

conhecimento, cursos de pós-graduação e um Curso de Pós-graduação Stricto Sensu 

na área interdisciplinar. O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, Gestão 

Integrada do Território – GIT que teve início em 2008 é constituído por uma proposta 

interdisciplinar inovadora, o que garante à UNIVALE um grande diferencial no 

atendimento à formação continuada na região. Além do Programa GIT, recentemente, 

a CAPES aprovou um Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER a ser 

promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, cujos objetivos principais 

são elevar o nível de qualificação docente da UNIVALE e região, possibilitar o 

fortalecimento da pesquisa, promover a produção de conhecimentos que façam frente 

às graves questões socioculturais que demarcam a região na área da saúde, 

educação, das políticas públicas, da violência, dentre outras. 

A UNIVALE busca seu aprimoramento continuamente, objetivando manter a 

qualidade do ensino, promovendo a atualização do corpo docente e ofertando uma 

infraestrutura diferenciada que ofereça a cada curso laboratórios e recursos 

pedagógicos necessários à otimização do processo ensino-aprendizagem. 

Em seu processo educacional, a instituição busca se desdobrar tanto nas 

dimensões de transmissão da cultura e do conhecimento, quanto na construção das 

potencialidades das pessoas que compõem a comunidade acadêmica; nas críticas 
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acerca do contexto, nas possibilidades e necessidades de modificação da realidade 

social; tudo isso, acaba por modificar, mobilizar, sensibilizar os usos e costumes de 

um povo em prol do bem coletivo. 

Com funcionamento em dois campi, a UNIVALE possui uma rede de serviços 

comunitários em espaços próprios, tendo dentre outros espaços: a Biblioteca Dr. 

Geraldo Vianna Cruz e a Biblioteca Setorial com um acervo constituído de materiais 

em diversos formatos, que abrange os vários campos do conhecimento, com 

concentração nas áreas dos cursos ministrados na instituição, além de uma eficiente 

base de dados que pode ser consultada através da internet. 

Possui diversas Clínicas Odontológicas que atendem à comunidade por meio 

de programas de atenção específica a idosos, gestantes e bebês. É considerada 

referência nacional em atendimento a pacientes especiais e conta com uma equipe 

multidisciplinar altamente qualificada, no Polo Integrado de Assistência Odontológica 

ao Paciente Especial – PAOPE. 

Possui um Ambulatório de Lesões, também unidade de referência para toda a 

região, oferecendo atendimento à comunidade no diagnóstico, acompanhamento, 

tratamento e na prevenção de feridas. Conta ainda com dois laboratórios de Anatomia 

Humana, equipados com peças anatômicas; além do Laboratório de Microbiologia, 

Parasitologia e de Imunologia, que dão suporte a vários cursos da área da saúde e 

das ciências humanas. 

A UNIVALE tem ainda como diferencial uma completa estrutura para a prática 

de esportes, denominada Centro Esportivo UNIVALE – CEU. Possui auditórios no 

Edifício Pioneiros, com ambientes multimídia, climatizados e confortáveis para a 

realização de eventos acadêmicos; o Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva, com 

capacidade para cerca de 1000 (mil) pessoas, que abriga grandes eventos e 

atividades culturais; o Centro de Feiras e Eventos Vicente Guabiroba – UNICENTRO, 

onde são realizados grandes eventos da cidade, como a Mostra Empresarial do Leste 

Mineiro – Expoleste; e, o Centro de Fisioterapia, com uma moderna estrutura, para 

atender a pacientes da comunidade. 

O Serviço de Psicologia Aplicada – SPA realiza atendimentos de baixo custo a 

adultos, crianças e famílias, além de orientação vocacional, psicologia escolar e 

jurídica. O Escritório de Assistência Judiciária – EAJ, os núcleos do Juizado de 

Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Centro Judiciário de Solução 
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de Conflitos – CEJUS são espaços em que a comunidade encontra apoio e 

esclarecimento para conduzir questões legais, dentre outras. 

Por meio de tudo isso, a FPF/UNIVALE traz a tradição de mais de 47 (quarenta 

e sete) anos de atuação no ensino superior, refletindo a qualidade do ensino ofertado 

na ocupação, pelos egressos, de importantes postos de trabalho com uma atuação 

profissional e cidadã relevante e reconhecida tanto na região em que se insere como 

em todo o país. 

Busca-se continuamente, como entidade educadora a função de mediadora e 

promotora de reflexões de como utilizar o conhecimento para a elaboração de 

estratégias na promoção da saúde, da paz e do bem-estar de toda a comunidade 

regional. 

Em 2015, a UNIVALE pleiteou seu credenciamento para oferta de cursos de 

Pós-Graduação Lato Sensu, na modalidade EaD; e em 2017, pleiteia a oferta de 

cursos de graduação na modalidade EaD. 

1.3 CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E EDUCACIONAL 

A UNIVALE está localizada no município de Governador Valadares, no Estado 

de Minas Gerais. Governador Valadares faz parte da mesorregião do Vale do Rio 

Doce e possuía, de acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE), 

uma população de 263.689 habitantes, sendo o maior município dessa mesorregião 

que agrega sete microrregiões e 102 municípios, totalizando uma população de 

1.620.993 habitantes. O município também é polo da microrregião que leva o seu 

nome, sendo esta composta por 25 municípios 1 que totalizavam, em 2010, uma 

população de 415.696 habitantes. 

Governador Valadares foi elevada à categoria de município com a 

denominação de Figueira, em 1937, a partir de um desmembramento do município de 

Peçanha. Em 1938, o município de Figueira passou a receber a denominação atual. 

Com uma área de 2.342,3 km2, o município possuía, de acordo com o Censo 

                                                 

1 Os municípios que compoem a microrregião de Governador Valadares são: Alpercata, Campanário, 

Capitão Andrade, Coroaci, Divino das Laranjeiras, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei 
Inocêncio, Galiléia, Governador Valadares, Itambacuri, Itanhomi, Jampruca, Marilac, Nacip Raydan, 
Nova Módica, Pescador, São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São 
José do Divino, Sobrália, Tumiritinga, Mathias Lobato, Virgolândia.  
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Demográfico de 2010, uma densidade demográfica de 112,58  hab/km² e um grau de 

urbanização de 96,1%. O município possuía 197 estabelecimentos de saúde (89 

públicos e 108 privados) e 22 agências bancárias. O PIB do município em 2011 foi de 

R$3.500.712.000,00, sendo que o valor adicionado pelo setor de serviços foi de 

72,9%, ficando o setor industrial responsável por 15,9% e as atividades ligadas à 

agropecuária por apenas 1,3%. Em 2012, o município possuía 7.553 empresas 

atuando em seu território, com um pessoal ocupado e assalariado de 56.768 pessoas. 

O seu IDH, que em 1991 era de 0,508, passou para 0,635 em 2000 e para 

0,727 em 2010. Ou seja, o município que em 1991 apresentava um nível de 

desenvolvimento humano baixo passou a possuir um nível médio em 2000 para então, 

em 2010, atingir um nível alto de desenvolvimento humano, segundo a classificação 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 

O município possui conexão com várias regiões do país, tendo em vista que se 

localiza em um entroncamento rodoferroviário, entrecortado por três rodovias federais 

– BR116, BR381 e BR259 – e pela Estrada de Ferro Vitória-Minas. O município 

encontra-se estrategicamente localizado, situando-se a 322 km de Belo Horizonte 

(MG), 352 km de Vitória (ES); 591 km do Rio de Janeiro (RJ); 904 km de São Paulo 

(SP) e 967 km de Brasília. 

Toda região resulta de um processo de diferenciação do território, ou seja, 

região é o resultado de múltiplas dinâmicas de territorialização de processos 

socioeconômicos, culturais e políticos específicos. As diferenças no interior do 

território brasileiro nos remetem à questão dos desequilíbrios regionais provocados 

pelo crescimento geoeconômico desigual. A UNIVALE, localizada na Região do Rio 

Doce, abrange uma população estimada em mais de 1,5 milhões de habitantes. 

Governador Valadares é o polo geoeducacional da região. Essa se caracteriza por 

fatores históricos e geográficos preocupantes, especialmente a dificuldade de manter 

uma dinâmica de desenvolvimento compatível com os ritmos estadual e nacional. O 

quadro regional exige um esforço conjunto para responder ao desafio de (re)criar e de 

alterar o curso dos acontecimentos na direção do desenvolvimento sustentável. 

Na distribuição dos polos econômicos no estado de Minas Gerais, o polo de 

Governador Valadares possuía pouca ou nenhuma integração. A fraca presença de 

cidades de porte médio, na região do Rio Doce, dificultava a integração com a 

dinâmica produtiva dos demais estados limítrofes e com o restante do Estado de 
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Minas Gerais. Em 2005, a região contava com 102 municípios, dos quais 36% tinham 

menos de cinco mil habitantes e 33% dos municípios entre cinco e dez mil habitantes. 

Esses 69% dos municípios com menos de dez mil habitantes encontravam-se em 

situação de perda populacional, nas últimas três décadas.2 

Apesar da histórica importância que Governador Valadares exerceu como polo 

regional de Minas Gerais, sua base econômica, centrada na produção de bens não-

duráveis e na exploração dos recursos naturais esgotáveis, conferiu-lhe pouco 

dinamismo. Para o período recente, quando se compara o desempenho econômico 

dos municípios mineiros que apresentam índices mais elevados de participação na 

receita estadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, 

Governador Valadares apresentou uma tendência de queda contínua. A perda da 

importância da cidade de Governador Valadares, é o corolário do quadro de 

depressão vivido pelas microrregiões que formam a Região do Rio Doce, exceto a 

microrregião de Ipatinga. Essas microrregiões, exceto Ipatinga, somam apenas 5,64% 

do PIB regional para uma população de mais de 42% do total. 3 Entre as questões que 

caracterizam os problemas enfrentados pela Região do Rio Doce, se identifica a 

situação deficiente no campo educacional. 

Para o Brasil, o novo Plano Nacional de Educação – PNE, que vigora até 2020, 

identificou a existência de 101.247.340 pessoas com 18 anos ou mais que não 

concluíram o ensino médio, em um total de 135 milhões de pessoas. Na Região do 

Rio Doce, conforme dados do governo de Minas Gerais, a década de 1990 começou 

com apenas 6% dos estudantes que iniciaram o Ensino Fundamental, conseguindo 

chegar ao Ensino Médio. Já em Governador Valadares, como referência de melhor 

situação, especialmente pelo fato de ser o polo geoeducacional, em 1991, era 13,07% 

a porcentagem de jovens de 18 a 20 anos que concluíam o Ensino Médio. Essa 

situação melhorou expressivamente em 2010, quando se atingiu a marca de 40,90% 

de jovens de 18 a 20 anos com Ensino Médio completo, segundo o Atlas do 

Desenvolvimento Humano (2010). Essa melhoria, no entanto, não foi suficiente ao ser 

comparada com a média estadual e nacional. Governador Valadares que ocupa uma 

                                                 
2 ESPINDOLA, Haruf. S.; OOSTERBEEK, Luiz. Os desafios da gestão integrada do território. 
AreaDomeniu, v. 3, p. 19-36, 2008. 
3  Cf. MINAS GERAIS no século XXI. Op. Cit., v. 02, p. 168. Disponível em 
http://www.bdmg.mg.gov.br/estudos/arquivo/minas21/vol_02_completo.pdf. Acessado em fevereiro de 
2007. 

http://www.bdmg.mg.gov.br/estudos/arquivo/minas21/vol_02_completo.pdf
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posição vantajosa, em relação aos outros municípios da região, em 2010, estava na 

1.107ª posição em relação aos 5.565 municípios do Brasil. Em relação aos 853 outros 

municípios de Minas Gerais, Governador Valadares ocupava a 96ª posição, apesar 

de ser a 9ª cidade em população e a 16ª em relação ao PIB. 

A meta 16, do PNE, para ser cumprida até o último ano de vigência do PNE 

(2020), determina que 80% dos professores que atuam na educação básica tenham 

concluído curso de Pós-graduação Stricto ou Lato Sensu em sua área de atuação. 

Para a Região do Rio Doce, deve-se considerar que a meta de formar professores 

ainda é um desafio não vencido, tendo em vista o elevando número de professores 

sem curso superior ou, simplesmente, não-habilitados. Se combinarmos esse desafio 

com a meta 16, temos reforçado a importância da UNIVALE na cidade e região, pois 

historicamente e, por muito tempo, foi a única IES a participar do esforço de formação 

de professores e pedagogos para a Educação Básica, além de oferecer a qualificação 

em pós-graduação, na sua região geoeducacional. 

Minas Gerais apresenta um desempenho importante no campo da Ciência e 

Tecnologia – C&T, porém ainda tímido na comparação com São Paulo. Na última 

década, houve uma expressiva expansão das universidades públicas – IFES, 

contemplando favoravelmente os mineiros com o maior número de IFES entre as 

unidades da federação. No mesmo período, cresceu significativamente o número de 

Instituições de Ensino Superior – IES particulares. Esse processo criou dificuldades 

para as poucas IES comunitárias existentes no Estado de Minas Gerais, incluindo a 

UNIVALE. As IES mineiras (públicas, comunitárias e particulares) estão concentradas 

nas regiões Central, Zona da Mata, Sul de Minas e Triângulo Mineiro. Os cursos de 

bacharelado diurnos são oferecidos quase exclusivamente pelas universidades 

federais. Na área das engenharias, fora das quatro regiões mencionadas, destaca-se 

a UNIVALE, que até pouco tempo, era a única a oferecer cursos nessa área. 

Em conformidade com o PNE, para ser cumprido até 2020, a Meta 12 busca 

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) 

e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 

(vinte e quatro) anos. Isso exigirá um esforço contínuo para que se chegue a um 

resultado satisfatório. Governador Valadares tem se firmado como um polo 

educacional, pela presença de duas IFES (UFJF e IFMG), de uma IES comunitária 

(UNIVALE) e de quatro IES particulares (Pitágoras, UNIPAC, FAGV e FADIVALE), 



22 

 

além do polo da Universidade Aberta do Brasil – UAB, com mais de 2000 alunos. Essa 

condição de polo geoeducacional, possibilitou à UNIVALE superar o quadro de crise 

provocado pelo primeiro movimento de expansão das IES particulares no interior da 

região geoeducacional, demonstrado pela gradativa e contínua recuperação do 

número de alunos matriculados nos últimos anos. A UNIVALE, mais uma vez, vem 

contribuir para a manutenção da posição polarizadora de Governador Valadares, 

como resposta local aos desequilíbrios regionais, provocados pelo crescimento 

geoeconômico desigual do Brasil e de Minas Gerais. Como IES comunitária 

desempenhou historicamente o papel de fomentadora de desenvolvimento, 

compromissada com a sustentabilidade social e ambiental por meio da oferta de 

cursos presenciais e a proposta de seu credenciamento para cursos na modalidade 

EaD. 

1.4 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS REGIONAIS, NACIONAIS E MUNDIAIS 

Importante observar que as tendências mais relevantes para o futuro de Minas 

Gerais, constantes do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 

estabelece grandes diretrizes para Minas Gerais, no período de 2011-2030, as quais 

se alicerçam na perspectiva de tornar Minas o melhor estado para se viver; 

considerando que o melhor lugar para se viver incorpora quatro atributos 

fundamentais: prosperidade, qualidade de vida, cidadania e sustentabilidade. 

Assim espera-se, para o Estado de Minas Gerais, tendências voltadas para: 

I. Urbanização e maior demanda por infraestrutura; 

II. Inserção externa crescente e grande relevância do setor minero-

metalúrgico e do agronegócio; 

III. Emergência de atividades de densidade técnico-científicas e articuladas 

com a Economia do Conhecimento. 

 

Para a Federação Brasileira, as perspectivas se caracterizam por: 

I. Emergência da nova classe média brasileira; 

II. Inserção do Brasil na economia mundial e maior visibilidade 

internacional; 
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III. Preocupações crescentes com a erradicação da pobreza e a inclusão 

social e produtiva. 

 

E em nível mundial, propugna-se por: 

I. Consolidação do conhecimento como principal motor da economia 

mundial;  

II. Aumento das pressões por ajustes fiscais e políticas públicas mais 

eficazes; 

III. Novo padrão de competitividade em nível global: larga escala de 

produção, baixo custo e alta densidade tecnológica. 
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2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

O Projeto Pedagógico Institucional – PPI da UNIVALE é um instrumento 

político, filosófico e técnico-metodológico que norteia as práticas acadêmicas da IES, 

tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional, missão, visão, diretrizes, 

finalidades, seus valores e objetivos gerais. O Projeto Pedagógico Institucional – PPI 

da UNIVALE é parte integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Essa 

proximidade se justifica pela importância do documento como balizador da sua ação 

educativa e por delimitar, de forma mais específica, sem perder de vista, o contexto 

mais amplo do PDI, seus objetivos e princípios educacionais, evidenciando os meios 

e recursos necessários para cumprir suas metas. O PPI congrega os interesses, as 

necessidades, as demandas, os objetivos, as diretrizes e as perspectivas de ação do 

PDI da UNIVALE, enfatizando as implicações didático-pedagógicas decorrentes 

desse contexto. 

 Nessa perspectiva, o PPI se norteará, entre outros documentos normativos, 

pelas seguintes diretrizes fundamentais às questões educativas: 

I. Promoção contínua da melhoria da qualidade do ensino de graduação e pós-

graduação e ampliação da troca de experiências e a efetivação de parcerias 

com outras instituições nacionais e estrangeiras; 

II. Implementação de uma práxis pedagógica que valorize o mundo real e a 

concretude das relações entre universidade e mundo do trabalho, com a 

garantia da manutenção da sustentabilidade social, ambiental e econômica; 

III. Desenvolvimento de ações educativas, baseadas nos avanços tecnológicos 

criativos e inovadores, sem perder de vista a valorização e o respeito ao ser 

humano; 

IV. Fortalecimento da capacidade de resolução de problemas complexos e 

multifacetados dos diversos setores profissionais envolvidos nos cursos 

oferecidos, por meio da interdisciplinaridade e do trabalho em equipe; 

V. Criação e promoção de ações inovadoras no contexto educacional que 

oportunizem diferenciais para todos os órgãos institucionais. 
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O PPI foi elaborado em consonância com os princípios filosóficos, pedagógicos 

e técnico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas da UNIVALE, 

baseados em uma concepção crítica de Educação, os quais fundamentam a estrutura 

didático-pedagógica e as políticas de ensino apresentadas no documento, assim 

como as inovações e os avanços tecnológicos propostos. O rigor com que se procurou 

elaborar esse Projeto Pedagógico Institucional – PPI deve-se à necessidade de 

garantir tanto a coerência interna quanto externa das ações da instituição no 

cumprimento da sua Missão. 

Por conseguinte, o objetivo primordial do PPI é que todos os cursos e as 

atividades pedagógicas desenvolvidas na instituição possam contribuir para a 

construção e produção de saberes significativos para a consolidadação do 

desenvolvimento humano, econômico e social e se dê por meio da interdiciplinaridade 

e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

2.1 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS, PEDAGÓGICOS, TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

GERAIS  QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

 A UNIVALE tem sua filosofia institucional alicerçada nos seguintes princípios: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; 

III. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

IV. Valorização dos profissionais da educação; 

V. Garantia de padrão de qualidade; 

VI. Valorização da experiência extraescolar; 

VII. Vinculação entre a universidade, o mundo do trabalho e as práticas sociais; 

VIII. Gestão colegiada e participativa; 

IX. Unidade de patrimônio e administração; 

X. Indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

XI. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
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XII. Flexibilidade de métodos e critérios para atender às diferenças individuais e 

especial atenção às peculiaridades locais e regionais; 

XIII. Estrutura orgânica, visando à integração de atividades e serviços; 

XIV. Racionalidade de organização, com plena utilização de recursos materiais e 

humanos; 

XV. Justiça, a ética fundamentada em pressupostos democráticos, a cidadania, a 

igualdade, a solidariedade humana e o caráter comunitário; 

XVI. Valorização da idoneidade, disciplina, dedicação, seriedade, participação, do 

espírito de equipe, da eficiência e do respeito à hierarquia, ao indivíduo e à 

Instituição; 

XVII. Defesa do meio ambiente, seu desenvolvimento sustentável e o compromisso 

com o bem estar da população; 

XVIII. Desenvolvimento regional como base na construção do conhecimento e da 

formação profissional; 

XIX. Interdisciplinaridade como elemento motivador de uma ação colaborativa entre 

saberes; 

XX. Processo de ensino-aprendizagem que prepare um cidadão, com 

conhecimentos científicos e humanísticos, capaz de interferir positivamente em 

um mundo diversificado e complexo; 

XXI. Inclusão social e o respeito à diversidade; 

XXII. Manutenção da disciplina de governança corporativa, em todas as atividades 

docentes, discentes e administrativas. 

 

A Educação proposta leva em conta as múltiplas dimensões da experiência 

humana, com vistas a capacitar o educando para lidar com o universo de informações 

a que está exposto, nem sempre eticamente construtivas; trata-se, pois, de considerar 

o educando como sujeito de sua própria formação. Para isso, pretende-se explicitar a 

realidade existente e a realidade almejada, ou seja, tornar clara a concepção que 

embasa os Projetos Pedagógicos. 

A concepção filosófica de Educação descrita anteriormente orienta a 

construção e a materialização dos Projetos Pedagógicos de Curso, nos quais 

pretende-se educar para as múltiplas competências e habilidades, por meio de um 

currículo pleno de experiências concretas e de atividades complementares. 
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Tal proposta pedagógica está amparada em princípios constantes da legislação 

educacional vigente, bem como na concepção sócio-histórica construída pela sua 

práxis educacional e expressa em seus documentos norteadores. A formação teórica, 

exigida nas sociedades contemporâneas, pressupõe o desenvolvimento das 

capacidades de interpretação, articulação e domínio de saberes para a compreensão 

crítica da realidade, bem como para a inserção criativa no universo profissional. 

Busca-se a criação de novas expressões do saber, a partir da realidade e 

expectativas da sociedade, fomentando o caráter investigativo e a autonomia na 

construção do conhecimento. É a concepção da filosofia da práxis, a fusão do 

conhecimento da vida com o conhecimento sistematizado, orgânico e coerente. 

A metodologia que norteia as práticas acadêmicas está fundamentada nos 

seguintes pressupostos: 

 

I. Promoção de uma educação crítica, ética e criativa que participe da 

consciência coletiva, sem perder de vista os valores identitários  regionais; 

II. Formação de profissionais que pensem e ajam de forma solidária e engajada 

socialmente, capazes de inserirem-se no âmbito da consciência coletiva e do 

exercício de valores morais universais, sem anularem-se pela massificação do 

avanço tecnológico desenfreado; 

III. Discussão contínua e coletivamente, sobre as implicações da concepção de 

Currículo nos Projetos Pedagógicos dos Cursos nas suas diversas ações; 

IV. Formação de profissionais que pensem e reflitam sobre o contexto social e 

assumam o seu papel de protagonistas na eminência de uma sociedade 

igualitária, sendo capazes de perceber a complexidade do saber e de suas 

incertezas; 

V. Vivência de experiência educativa que abrace a concepção de que o ser 

humano e a ciência se fazem mediante relações formativas intencionais, 

integradoras, questionadoras e abertas à diversidade; 

VI. Concretização da aprendizagem, construída por meio da prática que favorece 

a dúvida, a problematização e a titularidade do percurso de formação; 

VII. A concepção da interdisciplinaridade como elemento motivador de uma ação 

colaborativa entre saberes; 
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VIII. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, concebida como uma 

função indissociável dos processos gerenciais. 

 

Nessa perspectiva, as metodologias, as atividades didático-pedagógicas e as 

demais práticas administrativas na UNIVALE se orientam por concepções filosóficas 

aliadas à normatização estabelecida na legislação, fundamentos que priorizam a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão; à flexibilização curricular, o incremento 

de atividades discentes fora do ambiente escolar e os processos de avaliação e a 

interdisciplinaridade. 

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

MISSÃO 

Promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de 

conhecimentos e colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua 

região de inserção, pautada na melhoria das condições de vida e na diversidade do 

ambiente e da cultura. 

 

VISÃO 

Tornar-se referência na educação superior (ensino, pesquisa e extensão) por 

meio de desenvolvimento de ações integradas com diversas instituições regionais 

comprometidas com o desenvolvimento humano, econômico e social. 

 

VALORES 

• Ética; 

• Excelência; 

• Comprometimento; 

• Transparência; 

• Meritocracia; 

• Melhoria contínua; 

• Inovação. 
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2.3 O PERFIL GERAL DO EGRESSO DA UNIVALE 

A UNIVALE propicia aos seus graduandos uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, qualificando-os para o exercício profissional em seu 

campo de atuação. Para tal, o egresso deve apresentar autonomia intelectual, 

capacidade de aprendizagem continuada; atuar positivamente nas transformações da 

sociedade, com capacidade para aprendizagem autônoma, dinâmica, inovadora e 

flexível. 

O egresso também deverá desenvolver as seguintes habilidades e 

competências: 

 

I. Conduta pautada na ética e preocupação com as questões sociais e 

ambientais; 

II. Capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa; 

III. Atuação propositiva na busca de soluções para as questões 

apresentadas pela sociedade; 

IV. Capacidade de comunicação e expressão em língua nacional; 

V. Capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas; 

VI. Capacidade de utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos processos acadêmicos de aprendizagem e nas 

atividades laborais; 

VII. Busca constante por aprimoramento científico e técnico; 

VIII. Domínio de técnicas essenciais à produção e à aplicação do 

conhecimento; 

IX. Trabalho integrado e contributivo em equipes inter e transdisciplinares; 

X. Atuação profissional com respeito ao meio ambiente; 

XI. Capacidade para promover e respeitar os Direitos Humanos. 

2.4 OBJETIVOS E FINALIDADES DA UNIVALE 

De acordo com seu Projeto Pedagógico Institucional – PPI e com a Missão e 

Visão já descritas anteriormente, a UNIVALE tem por objetivos: 
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2.4.1 Objetivos gerais 

I. Criar e manter serviços educacionais; 

II. Incentivar o diálogo interdisciplinar, a integração entre os diversos ramos do 

saber e a reflexão crítica sobre problemas humanos; 

III. Participar do processo de desenvolvimento regional, estadual e nacional, como 

Instituição formadora de profissionais qualificados; 

IV. Cooperar com as instituições, entidades públicas e privadas, nacionais e/ou 

internacionais, na realização de pesquisas, na elaboração de projetos e na 

prestação de serviços, prestando-lhes assistência, segundo as suas 

possibilidades; 

V. Integrar-se ao processo produtivo regional, como prestadora de serviços, em 

seus campos de atuação; 

VI. Atuar na estrutura educacional como órgão de colaboração com os poderes 

instituídos na realização das finalidades da educação; 

VII. Colaborar com os poderes públicos e entidades privadas no estudo e solução 

de problemas de interesse social, particularmente da região em que se localiza. 

2.4.2 Finalidades da UNIVALE 

Em conformidade com o artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394/96, a UNIVALE tem por finalidades: 

 

I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; 

II. Criar e manter serviços educativos e assistenciais que beneficiem os 

estudantes; 

III. Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, bem como colaborar com sua 

formação contínua; 

IV. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da 
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cultura, desenvolvendo, desse modo, o entendimento do homem e do 

meio em que vive; 

V. Incentivar o diálogo interdisciplinar, a integração entre os diversos ramos 

do saber, a reflexão crítica sobre problemas humanos, a investigação da 

verdade; 

VI. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos, comunicando o saber por meio do ensino, de publicações e de 

outras formas de comunicação; 

VII. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VIII. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais; prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com ela uma relação de reciprocidade; 

IX. Promover a extensão aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e dos benefícios resultantes da criação cultural 

e da pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição; 

X. Cooperar com o desenvolvimento social, econômico, cultural da região 

e/ou país; 

XI. Cooperar com entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou 

internacionais, para a realização de pesquisas, elaboração de projetos 

e prestação de serviços, assegurando-lhes, segundo as suas 

possibilidades, assistência técnica; 

XII. Proporcionar ao Corpo Docente oportunidades de participação em 

programas de desenvolvimento comunitário e regional, favorecendo lhes 

meios para realização de atividades culturais, artísticas e desportivas, 

dentro de suas disponibilidades financeiras; 

XIII. Manter intercâmbio de informações e de pessoal com Instituições 

congêneres, nacionais e estrangeiras; 

XIV. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa, produção 

artística e atividades de extensão. 
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2.5 DIRETRIZES GERAIS, OPÇÃO METODOLÓGICA E ÁREAS DE ATUAÇÃO 

ACADÊMICA 

2.5.1 Diretrizes gerais 

Para a realização dos objetivos propostos anteriormente, a UNIVALE assume 

as seguintes diretrizes gerais: 

I. Aprofundar a integração dos diferentes cursos; 

II. Aperfeiçoar a política de comunicação interna e externa; 

III. Avançar na consolidação da cultura de reflexão, planejamento e 

avaliação; 

IV. Atualizar os Projetos Pedagógicos, para que os cursos efetivamente 

concretizem a articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como 

a relação entre teoria e prática nas ações pedagógicas; 

V. Aperfeiçoar continuamente 

VI. as ações de Atividades Complementares e de Estágio Supervisionado; 

VII. Manter o incentivo à pesquisa na graduação, com a criação de grupos 

de pesquisa inter e  transdisciplinares e a consolidação dos já existentes; 

VIII. Manter e aperfeiçoar a política de Extensão com o objetivo de integrar 

as ações desenvolvidas; 

IX. Fortalecer a pós-graduação; 

X. Firmar parcerias com outras instituições, visando à proposição de 

políticas, tanto para o setor público como o privado, de interesse para a 

região; 

XI. Estabelecer novos programas, cursos e ações que venham a atender às 

demandas mais emergentes; 

XII. Manter os programas de formação continuada para docência e gestão, 

tendo como referência os perfis de qualidade desejados pela UNIVALE; 

XIII. Fortalecer a gestão participativa, incentivando o compromisso da 

comunidade interna na implementação de políticas institucionais; 

XIV. Intensificar as políticas de acesso, a permanência e o atendimento ao 

aluno, com aperfeiçoamento dos processos de seleção, 

acompanhamento da vida acadêmica e apoio nos aspectos acadêmicos 

e sociais, ampliando espaços de convivência solidária; 
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XV. Intensificar a relação com os egressos para troca de ideias e 

experiências com os alunos cursantes; 

XVI. Consolidar a cultura da utilização eficiente das novas tecnologias da 

comunicação e da informação; 

XVII. Implementar os recursos de EAD para cursos de graduação, a fim de 

atender à implantação de até 20% do tempo previsto de integralização 

do currículo dos cursos de graduação reconhecidos; 

XVIII. Elaborar plano para credenciamento da UNIVALE para a oferta 

de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EAD; 

XIX. Aprimorar o processo de gestão econômico-financeiro, ampliar a 

capacidade de desenvolvimento autossustentável e a viabilidade 

operacional e funcional da UNIVALE; 

XX. Manter a média de crescimento institucional em 2% ao ano; 

XXI. Reestruturar, modernizar e garantir a qualidade na prestação dos 

serviços, na comunicação e na infraestrutura institucional e 

acessibilidade; 

XXII. Assegurar o acompanhamento do egresso, bem como sua integração 

em atividades diversas propostas pela Instituição 

2.5.2 Opção metodológica 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela UNIVALE busca permanentemente 

a interação do discente com o conhecimento, o diálogo com o contexto social e 

cultural, a busca da autonomia intelectual, o desafio à solução de problemas da 

realidade vivenciada e o incentivo à criatividade e à responsabilidade. O planejamento 

do processo ensino-aprendizagem prioriza o estímulo à (re)elaboração contínua de 

conhecimentos assimilados, de modo a adequá-los à realidade em constante mutação 

tecnológica, social, econômica e política. 

Afeito a uma concepção dialógica e interativa de aprendizagem, a UNIVALE 

tem discutido e promovido a utilização de estratégias que priorizem espaços de 

inovação, investigação e troca de saberes, dentro e além da sala de aula. 

A metodologia didática é orientada no sentido de proporcionar ao discente o 

desenvolvimento de competências para intervir no contexto em que vive; o que exige 

diálogo constante e troca de experiências entre os atores do processo (professores e 



34 

 

alunos). Constituem estratégias comumente utilizadas no campo didático-pedagógico: 

os projetos, seminários e as atividades integradas e extensionistas entre áreas afins 

e o estudo de caso. Acrescente-se, ainda, a isso o caráter indispensável do 

aprendizado em serviço, vivenciado nos estágios internos e externos à instituição, que 

promovem a estreita vinculação entre teoria e prática e provocam questionamentos e 

reflexões nos percursos curriculares. 

De acordo com as metas do PDI, os Projetos Pedagógicos de todos os cursos 

de graduação reconhecidos da UNIVALE poderão prever o percentual de até 20% 

(vinte por cento) da carga horária total a distância, conforme legislação vigente. A 

metodologia a ser desenvolvida no ensino EaD deverá acompanhar a concepção de 

aprendizagem do presencial, integrando-se a ele. Suas características deverão 

atender às previstas, conforme MASETTO, para o professor universitário: “Um 

professor que, com seus alunos, forme um grupo de trabalho com objetivos comuns, 

que incentive a aprendizagem de uns com os outros, estimule o trabalho em equipe, 

a busca de solução para problemas em parceria, que seja um motivador para o aluno 

realizar suas pesquisas e seus relatórios, que crie condições contínuas de ‘feedback’ 

entre aluno e professor.” (MASSETO, 1998). 

As aulas das disciplinas ofertadas em EaD exigem suportes de tecnologia 

apropriados para a sua realização. O que se propõe para o novo PDI é a intensificação 

do uso dessas ferramentas e a continuidade no treinamento dos professores e tutores 

para sua eficiente utilização. Este será voltado não apenas para a elaboração de 

materiais pedagógicos pertinentes ao ensino, mediado pelas tecnologias da 

informação – TICs, mas para a adequada supervisão e acompanhamento das 

atividades do estudante, no sentido de controle, de orientação, de avaliação 

continuada e de coparticipação. 

A educação centrada na autoaprendizagem faz com que as funções docentes 

se voltem para a diversificação e a complementaridade, derivadas das novas 

situações propostas e atividades que surgirão ao longo do processo. Tais atividades 

irão exigir do professor pesquisa, formação continuada, criatividade e adaptabilidade 

maiores do que as requeridas por sua atuação na aula tradicional e trazem à tona a 

necessidade de atuação coletiva e integradora dos docentes. 
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Além das disciplinas em EaD, a UNIVALE propõe a oferta de cursos de 

graduação pós-graduação na modalidade a distância com recursos didáticos e 

metodologias apropriados. 

2.5.3 Áreas de atuação acadêmica 

A UNIVALE atua no ensino superior, buscando formar cidadãos conscientes e 

com capacidade inovadora nas áreas de engenharia, ciências da saúde, ciências 

agrárias, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, e, ciências exatas e da terra. 

A indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão objetiva promover a qualidade 

de vida da população, no contexto sócio-político-econômico em que se insere, 

conforme se observa: 

 

I. Graduação: presencial e na modalidade EaD para os candidatos que 

tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e aprovados no 

processo seletivo, compreendendo: cursos superiores de tecnologia; 

cursos de licenciatura; cursos de bacharelado. 

II. Pós-graduação: compreendendo programas Lato Sensu e Stricto Sensu, 

oferecidos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 

atendam às suas exigências. 

III. Extensão: para os candidatos que satisfaçam os requisitos estabelecidos 

em cada caso, pelos órgãos competentes da instituição. 

IV. Pesquisa: com a finalidade de promover e desenvolver atividades 

direcionadas à produção de conhecimentos, numa perspectiva educativa 

de formação integral do discente e desenvolvimento do conhecimento. 

2.5.3.1 Ensino de Graduação 

Segundo a Constituição Federal, de 1988, Art. 205, “a educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Esse artigo impõe 

importantes desafíos, no tocante à garantia da educação para todos, e se 

consubstancia nas metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (Lei no 

13.005/2014), especialmente nas metas direcionadas à educação superior, sua 

expansão e interiorização. 
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A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; formar 
diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; incentivar o trabalho de 
pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e 
da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver 
o entendimento do homem e do meio em que vive; promover a divulgação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação; suscitar o desejo permanente de 
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; promover a extensão, 
aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. artigo 43 - lei 9394/1996 (LDB) 

 

Em sintonia com a Constituição Federal e a LDB, a Univale traz a tradição de 

50 anos de atuação no ensino superior em Governador Valadares, primando pela 

qualidade e excelência do ensino oferecido e obedecendo ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que se traduzem no mercado de 

trabalho, onde os profissionais graduados na instituição ocupam posições de sucesso, 

conforme quadros demonstrativos a seguir: 

 



 

37 

 

 

Quadro 1 – Relação dos cursos de graduação oferecidos 

 

CURSO/HABILITAÇÃO Modalidade RA CHT TP 
VAGAS ANUAIS 

ALUNOS 
MATRICULADOS 

2017 

M T N M T N 

 

NÚCLEO DE SAÚDE 

Educação Física Bacharelado SS 3320 4.0  100    59 

Enfermagem Bacharelado SS 4000 5.0 40  50   177 

Farmácia Bacharelado SS 4000 4.5   40   201 

Fisioterapia Bacharelado SS 4150 4.5 30  50   149 

Medicina Bacharelado SS 8660 6.0 Integral = 58 vagas 95 

Nutrição Bacharelado SS 3410 4.0   40   80 

Odontologia Bacharelado SS 4000 4.0 Integral = 50 vagas 599 

Psicologia Bacharelado SS 4300 5.0 50  50 171  81 

 
 



 

38 

 

NÚCLEO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

Agronegócio Tecnológico SS 2560 2.5   30   32 

Agronomia Bacharelado SS 3680 5.0 30  40   04 

Arquitetura e Urbanismo Bacharelado SS 3600 5.0 40  40 71  198 

Ciência da Computação Bacharelado SS 3050 4.0 20  20   02 

Eng. Civil e Ambiental Bacharelado SS 4876 5.0 40   199   

Engenharia Civil Bacharelado SS 3946 5.0   50   308 

Engenharia de Produção Bacharelado SS 3860 5.0   50   35 

Engenharia Elétrica Bacharelado SS 3763 5.0   40   57 

Sistemas de Informação Bacharelado SS 3000 4.0   40   61 

 

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E HUMANIDADES 

Administração  Bacharelado SS 3000 4.0 40  50   07 

Ciências Contábeis Bacharelado SS 3000 4.0 40  50   178 

Comunicação Social-Jornalismo  
e Jornalismo – Bacharelado 

Bacharelado SS 2786 3.5 30  50   
55 
37 

Direito  Bacharelado SS 3840 5.0 100  100 199  742 

Gestão Pública Tecnólogo SS 1720 2.0   50   01 

Produção Publicitária Tecnólogo SS 1880 2.0   50   15 

Publicidade e Propaganda Bacharelado SS 2700 3.5   50   44 

Serviço Social Bacharelado SS 3150 4.0   80   01 
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NÚCLEO DAS LICENCIATURAS 

Educação Física Licenciatura SS 2920 3.0  50 50   47 

Letras – Port/Inglês Licenciatura SS 3290 3.0   80   14 

Pedagogia Licenciatura SS 3220 3.5   40   199 

Fonte: UNIVALE 

 

TP: foi considerado o tempo mínimo 

Número de alunos em 2017/1: fonte SIU-DRA em 09/03/2017 

 

Legenda: 

Modalidade: Licenciatura, Bacharelado, Tecnólogo 

RA é o regime acadêmico do curso; seriado anual (SA); seriado semestral (SS); sistema de créditos (SC) ou sistema modular (SM)

  

CHT ANO INGRESSANTE é a carga horária total do curso (em horas); 

TP é o tempo previsto de integralização curricular do curso, em anos; 

M é o número de vagas oferecidas e de alunos matriculados no turno da manhã; 

T é o número de vagas oferecidas e de alunos matriculados no turno da tarde; 

N é o número de vagas oferecidas e de alunos matriculados no turno da noite. 
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Quadro 2 – Situação legal dos cursos de graduação 

 

CURSO/HABILITAÇÃO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO/RENOVAÇÃO 
 

 

  

NÚCLEO DE SAÚDE  

Educação Física –  
Bacharelado 

Res.CONSEPE Nº 01/2011 - de 09/05/2011 
R - Port. SERES Nº 1.039/2015 - DOU de 
24/12/2015. 

 

Enfermagem  Res.CONSEPE Nº 33/2001 - de 09/10/2001 
RR - Port. SERES Nº 824/2014 - DOU de 
02/01/2015. 

 

Farmácia Res.CONSEPE Nº 07/1994 - de 17/10/1994 
RR - Port. SERES Nº 347/2014 - DOU de 
04/06/2014. 

 

Fisioterapia Res.CONSEPE Nº 12/2002 - de 02/09/2002 
RR - Port. SERES Nº 175/2014 - DOU de 
21/03/2014. 

 

Medicina 
A - Port. SERES Nº 197/2016 - DOU de 
17/05/2016. 

Início do curso: 2016-2  

Nutrição Res.CONSEPE Nº 13/2002 - de 02/09/2002 
RR - Port. SERES Nº 348/2014 - DOU de 
04/06/2014. 

 

Odontologia Dec.Federal Nº 76.128/1975 - DOU 15/08/1975 
RR - Port. SERES Nº 582/2016 - DOU de 
10/10/2016. 

 

Psicologia Dec.Federal Nº 97.584/1989 - DOU 21/03/1989 
RR - Port. SERES Nº 707/2013 - DOU de 
19/12/2013. 
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CURSO/HABILITAÇÃO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO/RENOVAÇÃO  

 

NÚCLEO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  

Agronegócio Res. CONSEPE Nº 30/2014 – de 24/09/2014 Aguardando visita em março 2017  

Agronomia  Res.CONSUNI Nº 02/1995 - de 04/10/1995 RR - Portaria SESu Nº 1.181/2008 de 26/12/2008  

Arquitetura e Urbanismo Res.CONSEPE Nº 20/2001 - de 04/07/2001 
RR - Port. SERES Nº 286/2012. DOU de 
27/12/2012. 

 

Ciência da Computação Res.CONSEPE Nº 05/1996 - de 05/09/1996 
RR - Port. SERES Nº 286/2012. DOU de 
27/12/2012 

 

Eng. Civil e Ambiental Res.CONSEPE Nº 29/2005 - de 06/10/2005 
R - Port. SERES Nº 544/2014. DOU de 
16/09/2004  

 

Engenharia Civil Dec. Federal Nº 78.558/1976 - DOU 13/10/1976 
RR - Port. SERES Nº 286/2012. DOU de 
27/12/2012  

 

Engenharia de Produção Res.CONSEPE Nº 03/2009 - de 20/05/2009 
R - Port. SERES Nº 181/2016. DOU de 
13/05/2006.  

 

Engenharia Elétrica Dec. Federal Nº 82.414/1978 - DOU 17/10/1978 
RR - Port. SERES Nº 286/2012. DOU de 
27/12/2012  

 

Sistemas de Informação Res.CONSEPE Nº 18/2001 - de 04/07/2001 
RR - Port. SERES Nº 1.099/2015. DOU de 
30/12/2015. 
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CURSO/HABILITAÇÃO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO/RENOVAÇÃO  

 

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E HUMANIDADES  

Administração  Res.CONSEPE Nº 29/2001 - de 09/10/2001 
RR - Port. SERES Nº 707/2013. DOU de 
19/12/2013 

 

Ciências Contábeis Res.CONSEPE Nº 01/1992 - de 16/09/1992 
RR - Port. SERES Nº 109/2012. DOU 
de  26/06/2012 

 

Comunicação Social – 
Jornalismo 

Res.CONSEPE Nº 21/1997 - de 20/10/1997 
RR - Port. SERES Nº 707/2013. DOU de 
19/12/2013 

 

Direito  Res.CONSEPE Nº 06/1993 - de 13/04/1993 
RR - Port. SERES Nº 29/2012. DOU  de 
28/03/2012 

 

Gestão Pública Res.CONSEPE Nº 016/2013 - de 17/10/2013 
R - Port. SERES Nº 246/2016. DOU de 
01/07/2006 

 

Produção Publicitária Res.CONSEPE Nº 007/2013 - de 09/05/2013 
R - Port. SERES Nº 1.033/2015. DOU de 
24/12/2015. 

 

Publicidade e Propaganda Res. CONSUNI Nº 009/2016 Curso Novo – Iniciado em 2016  

Serviço Social Res.CONSEPE Nº 016/1993 - de 26/08/1993 
RR - Port. SESu Nº 654/2010. DOU  de 
04/06/2010 

 

 

NÚCLEO DAS LICENCIATURAS  

Educação Física –  
Licenciatura 

Res.CONSEPE Nº 43/2001 - de 09/10/2001 
RR - Port. SERES Nº 1.099/2015. DOU de 
30/12/2015. 

 

Letras – Port/Inglês Dec.Federal Nº 68.422/1971 - DOU 29/03/1971 RR - Port. MEC Nº 4.327/2004. DOU 24/12/2004  

Pedagogia – Licenciatura Res.CONSEPE Nº 019/2006 - de 09/10/2006 
R  - Port. SERES Nº 446/2011. DOU  de 
03/11/2011 
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Quadro 3 – Resultados do ENADE e CPC 

 
 

CURSOS ANO ENADE IDD ANO CPC 

Administração 2015 2  2015 2 

Agronegócio Curso Novo  

Agronomia 2013 2  2013 SC 

Arquitetura e Urbanismo* 
* Em 2014 o curso teve inscrição de ingressantes mas não 

teve conceito porque não tinha estudantes concluintes. 
2011 3  2011 3 

Ciência da Computação 2014 2  2014 2 

Ciências Contábeis 2015 3  2015 3 

Com. Social / Jornalismo 2015 3  2015 3 

Direito 2015 1  2015 2 

Educação Física – Licenciatura 2014 3  2014 3 

Educação Física – Bacharelado Curso Novo – ENADE 2016 

Enfermagem 2013 4  2013 4 

Engenharia Civil 2014 2  2014 2 

Engenharia Civil e Ambiental 2014 2  2014 2 

Engenharia Elétrica 2014 2  2014 3 

Engenharia de Produção 2014 1  2014 - 

Farmácia 2013 SC  2013 SC 
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Fisioterapia 2013 SC  2013 SC 

Gestão Pública 2015 2 Não foi publicado o CPC 

Letras – Port/Inglês e Respectivas  Literaturas 2014 2  2014 3 

Medicina Curso Novo 

Nutrição 2013 2  2013 SC 

Odontologia 2013 2  2013 2 

Pedagogia 2014 3  2014 3 

Produção Publicitária Curso Novo  

Psicologia 2015 3  2015 3 

Publicidade e Propaganda Curso Novo 

Serviço Social 2013 SC  2013 SC 

Sistemas de Informação 2014 3  2014 3 

UNIVALE – IGC 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

  

3 
3 
3 
3 
3 

 

Fonte: Indicadores ENADE / INEP 
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Quadro 4 – Proposta de Cursos de Graduação Modalidade a Distância 
 

 

CURSOS 

 

MODALIDADE 

PREVISÃO 

DE OFERTA 

Administração 

A distância 2019(*) 

Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio 

Curso Superior de Tecnologia em Comunicação 

Institucional 

Engenharia de Produção 

Curso de Licenciatura Letras Português/Inglês 

Licenciatura em Ciências Agrárias 

Sistemas de Informação 
 

(*) Condicionado ao credenciamento da UNIVALE para oferta de cursos EaD 

2.5.3.2 Ensino de Pós-graduação 

Os cursos de pós-graduação são abertos a diplomados em cursos de 

graduação e demais cursos superiores e que atendam às exigências regimentais da 

UNIVALE, conferindo aos egressos o certificado de especialistas, nos termos da 

legislação vigente, sendo vinculados aos cursos de graduação da área de formação. 

Os cursos supracitados são ofertados na modalidade presencial pela 

UNIVALE, com uma trajetória de sucesso, atendendo às demandas da área 

geográfica de atuação da instituição, cujas demandas são identificadas por meio de 

pesquisa junto aos alunos concluintes dos últimos períodos dos cursos de graduação, 

egressos e comunidade externa, seguida do estudo de viabilidade da oferta desses. 

Conforme definido no estatuto e regimento institucionais, a aprovação dos 

cursos de pós-graduação é de competência do colegiado do curso de graduação de 

vínculo e em última instância do Conselho Superior da instituição, por meio de 

publicação de Resolução que cria o curso e aprova o respectivo Projeto Pedagógico, 

com base na política institucional para a pós-graduação. 
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Para o triênio 2016/2018, a UNIVALE propõe a expansão da oferta de cursos 

de pós-graduação, por meio de seu credenciamento para a oferta de cursos na 

modalidade a distância, ampliando a abrangência de sua área de atuação, em 

resposta às demandas por essa modalidade de ensino no país. 

A UNIVALE, em conformidade com o Decreto 6.303/2007, considera como área 

de abrangência, para atuação da instituição de ensino na modalidade de educação a 

distância, para fins de realização das atividades presenciais obrigatórias, a sede da 

instituição acrescida dos endereços dos polos de apoio presencial e compreende os 

polos de apoio presencial como unidade operacional, no Brasil ou no exterior, para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas 

relativas aos cursos de pós-graduação ofertados na modalidade a distância. 

No processo de credenciamento da UNIVALE para a oferta dos cursos 

supracitados, as atividades presenciais obrigatórias serão desenvolvidas na sede da 

instituição, com previsão de ampliação da abrangência por meio de criação e 

expansão de polos no triênio 2016/2018, na forma de aditamento ao ato de 

credenciamento. 

Na definição dos polos será realizado um estudo prévio quanto às demandas 

existentes e condições de atendimento e infraestrutura necessários pautado nos 

Referenciais de Qualidade do MEC para a Modalidade de Educação Superior a 

Distância. 
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Quadro 5 – Cursos de Pós-graduação em oferta: 2013/2014/2015 
 

Cursos de Pós-graduação 
Curso de 
vínculo 

CH 
Ano de 
criação 

Vagas 
ofertadas 

Análises Clínicas e Gestão de 
Laboratório 

Farmácia 360 2010 40 

Direito do Trabalho, Processo do 
Trabalho e Práticas Trabalhistas 

Direito 360 2014 40 

Gestão de Políticas Públicas e 
Projetos Sociais 

Serviço Social 360 2011 30 

Ortodontia Odontologia 2000 2004 12 

Psicologia Escolar e Educacional Psicologia 360 2012 30 

Psicopedagogia Pedagogia 360 2002 40 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial Psicologia 360 2009 30 

 

 

 

Proposta de novos cursos/turmas a serem ofertados na sede da UNIVALE 

e/ou em outras localidades no período de 2014/2 a 2018: 
 

- Análises Clínicas e Gestão de Laboratório; 

- Atenção a Famílias e Políticas Públicas; 

- Atenção Farmacêutica e Farmacologia Clínica; 

- Ciências da Religião; 

- Consultoria para Micro e Pequenas Empresas; 

- Direito Administrativo e Gestão Pública; 

- Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Práticas Trabalhistas; 

- Docência no Ensino Superior; 

- Engenharia de Segurança do Trabalho; 

- Gestão de Políticas Públicas e Projetos Sociais; 

- Gestão de Comunicação e Marketing; 

- Gestão Estratégica de Negócios; 

- Língua Portuguesa e Língua Inglesa: interseções no ensino; 

- MBA em Logística; 

- Nutrição e Fitoterápicos; 

- Oncologia: Abordagem Multiprofissional; 
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- Ortodontia; 

- Perícia e Controladoria Contábil; 

- Perícia, Arbitragem e Conciliação de Conflitos; 

- Psicopedagogia; 

- Psicologia Escolar e Educacional; 

- Saúde Mental e Atenção Psicossocial; 

- Urgência e Emergência; 

 
 

Quadro 6 – Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu 

Programa Nível Nota Ano 

Gestão Integrada do Território Mestrado 03 2016 

Ciências Biológicas Mestrado* - - 

 
Fonte: Siu / Banco de Dados 30/05/2014 
* extinção em 2014 
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2.5.4 Programas, Projetos e Ações Comunitárias 

A responsabilidade social é parte integrante dos princípios e diretrizes da 

UNIVALE. Seu compromisso social se manifesta não apenas dentro do campus, 

através do ensino, da pesquisa, da extensão e das atividades comunitárias, mas 

também, e cada vez mais, mediante sua presença e atuação nas comunidades que a 

circundam, através de ações comunitárias voltadas para inclusão social, o 

desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, a memória cultural, 

a produção artística e o patrimônio cultural. 

As ações comunitárias na UNIVALE compreendem programas, projetos, 

prestações de serviços e ações pontuais direcionadas ao público socialmente 

vulnerável, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 8742/1993, 

de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Tais ações 

são de caráter complementar ao poder público, amparadas na legislação institucional 

e social vigente e visam a contribuir para a consolidação do caráter comunitário e para 

o cumprimento da Missão da UNIVALE. 

O maior compromisso social desta instituição é consolidar e ampliar sua ação 

de responsabilidade social e sua forma de abordagem junto aos grupos comunitários 

que têm dimensões permanentes na UNIVALE. As ações organizadas nessa 

dimensão têm como eixos os programas, projetos de ação comunitária e a prestação 

de serviços que possibilitam a produção de respostas eficazes, inovadoras e criativas 

diante das múltiplas determinações da questão social. 

Além dos programas, projetos de ação comunitária e prestação de serviço, a 

UNIVALE desenvolve também programas de bolsas para os alunos que comprovem 

a precariedade da sua condição socioeconômica, como uma forma de lhes possibilitar 

o acesso e a permanência na instituição. A definição da política está intrinsecamente 

relacionada à missão da UNIVALE e pode ser construída ao longo de sua trajetória 

histórica. Nesse sentido, abarca inúmeras atitudes individuais que, voltadas para o 

bem comum, têm o poder de transformar a realidade de comunidades inteiras. 

As atividades de extensão e ação social na UNIVALE abrangem as 

modalidades de programas, projetos e ações conforme detalhamento abaixo: 



50 

 

2.5.4.1 PROGRAMA POLO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AO PACIENTE 

ESPECIAL – PAOPE 

O Programa Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial – PAOPE 

tem por objetivo promover a saúde da pessoa com deficiência mental pura ou 

associada a outras patologias, assistido por uma equipe multiprofissional nas áreas 

de odontologia, psicologia, serviço social, enfermagem, terapia ocupacional, 

fisioterapia e medicina. Desde 2011, os serviços oferecidos pelo PAOPE foram 

ampliados aos indivíduos acamados que não têm como se locomover até o serviço, 

intitulado PAOPE Itinerante, com a utilização de equipamentos móveis para realização 

dos procedimentos no domicílio. 

2.5.4.2 PROGRAMA UNIVALE EM AÇÃO 

O Programa UNIVALE em Ação converge todas as ações comunitárias 

desenvolvidas pelos diversos setores vinculados aos cursos de forma contínua ou 

pontual, atendendo preferencialmente ao público externo, de acordo com as 

demandas nas diversas áreas, sendo já consolidadas as seguintes ações/serviços: 

 

a) Ambulatório de Lesões Dermatológicas 

Ambulatório de Lesões Dermatológicas, vinculado ao curso de Enfermagem, 

presta atendimento ambulatorial biopsicossocial aos portadores de lesões crônicas 

degenerativas de médio e grande porte, como úlceras de pressão, venosas, arteriais, 

mistas, pé diabético, e ainda realiza um trabalho de orientação aos familiares dos 

usuários, visando à continuidade do tratamento. 

 

b) Brinquedoteca 

A Brinquedoteca é um espaço/laboratório, vinculada ao curso de Pedagogia, 

rico em experiências e ações docentes e discentes, cumprindo o seu papel como 

apoio à atividades acadêmicas, especialmente no que se refere ao ensino, pesquisa 

e extensão, como campo de estágio, formação de professores através de educação 

continuada, pesquisa de brinquedos, jogos e brincadeiras para o desenvolvimento 

psicomotor de sujeitos, aulas dos cursos de graduação e pós-graduação, gerando 

diversas possibilidades para realização de investigações na área educacional, 

contando ainda com atendimentos interno e externo à comunidade educativa. 
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c) Centro de Fisioterapia 

O Centro de Fisioterapia da UNIVALE tem como objetivo integrar as atividades 

acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, o que possibilita ao aluno a integração 

da teoria e prática, além de sua inserção nas áreas de atuação profissional. Possui 

diversos laboratórios, onde são executadas as atividades de natureza científica e 

clínica do curso.  Os ambulatórios Neurofuncional, do Aparelho Locomotor, Cárdio-

Pneumo Funcional, Uroginecologia Obstetrícia e Dermatofuncional, Piscina 

Terapêutica estão estruturados em confortáveis e climatizados ambientes, 

devidamente equipados sob a supervisão constante dos professores, proporcionando 

ao estagiário uma vivência profissional de alto padrão técnico e intelectual. 

O público-alvo dos estágios supervisionados é proveniente de parcerias com 

instituições filantrópicas, público externo em geral e com o público interno da 

instituição (funcionários, professores e familiares), o que corrobora para a 

curricularização da extensão através do ensino. 

 

d) Centro Esportivo da UNIVALE – CEU 

O Centro Esportivo da UNIVALE – CEU é um laboratório do curso de Educação 

Física, que agrega vários ambientes essenciais às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. O CEU também se configura como espaço de lazer da comunidade 

universitária, atendendo a alunos, professores e funcionários, disponibilizando o uso 

das quadras, parede de escalada, pista de atletismo e campo de futebol. 

 

e) Clínicas Odontológicas 

As Clínicas Odontológicas, vinculadas ao curso de Odontologia, têm como 

objetivo prestar serviços odontológicos à comunidade de Governador Valadares e 

região através de demanda espontânea, proporcionando atendimento preventivo e 

restaurador em saúde bucal, melhorando as condições de saúde dos usuários, 

contribuindo na formação profissional e cidadã dos cirurgiões-dentistas egressos do 

curso. 

 

f) Escritório de Assistência Judiciária – EAJ 

O Escritório de Assistência Judiciária – EAJ, integrante do Núcleo de Prática 

Jurídica – NPJ, funciona desde 1996, cujo objetivo é proporcionar aos acadêmicos 

dos quatro últimos períodos do curso de Direito um espaço pedagógico para a 
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realização de estágios. O EAJ possui regulamentação específica e de pleno acordo 

com as normas do regulamento do NPJ, concernentes aos seus objetivos, atribuições 

do coordenador e professores orientadores, requisitos para ingresso do estagiário e 

funcionamento. 

Constata-se que o EAJ contribui na formação profissional e cidadã dos 

acadêmicos, pela sua organização interdisciplinar e vivência prática dos direitos à 

cidadania, por meio do atendimento jurídico gratuito a uma população que não tem 

meios de provê-lo com recursos próprios, além de proporcionar aos alunos o 

aprendizado da prática jurídica. 

 

g) Laboratório de Didática – LAD 

O Laboratório de Didática – LAD, gerido pelo curso de Pedagogia/ UNIVALE, é 

um espaço que tem por intuito (re)pensar e vivenciar teorias e práticas que envolvem 

a formação de professores. Por se tratar de um ambiente com recursos audiovisuais 

(TV, DVD, som, datashow), é possível ministrar aulas, oficinas, minicursos, ou seja, 

atividades teórico-práticas mais enriquecidas; além de ser um espaço aberto para as 

demais licenciaturas da UNIVALE e passível de parcerias com instituições ou órgãos 

que visem à formação de docentes. No âmbito das parcerias, pode-se mencionar que 

tem sido o local que acolhe a formação dos bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsistas de Iniciação à Docência – PIBID, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

Além disso, o LAD faz a gestão e a implementação de eventos oferecidos à 

comunidade acadêmica e ao público externo (profissionais da educação e estudantes 

do curso Normal – nível médio – e de licenciaturas ofertadas por outras Instituições 

de Ensino Superior – IES), objetivando constituir-se como espaço que instiga 

discussões sobre o ensino superior na região, com foco na formação de professores. 

 

h) Núcleo de Prática Jurídica 

O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, setor vinculado ao curso de Direito, é 

responsável pelo planejamento, supervisão, avaliação e registro das atividades dos 

estágios obrigatórios e não-obrigatórios do curso de Direito, com regulamentação 

própria, articulado às atividades de extensão, conforme previsto no ART. 2º § 3º DA LEI 

11.788/2008. 
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Nessa perspectiva, o estágio obrigatório é realizado por meio de convênios com 

outras entidades ou instituições e escritórios de advocacia; no Escritório de 

Assistência Judiciária; no Núcleo do Juizado de Conciliação; no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos e Cidadania – CEJUS e nos órgãos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública e ainda em departamentos jurídicos oficiais. 

 

i) Parque da Ciência 

O Parque da Ciência, vinculado aos cursos de Engenharia, tem como objetivo 

difundir e popularizar os conhecimentos científicos das áreas de física e química, 

através da recepção de turmas de alunos do ensino fundamental e médio de 

Governador Valadares e região. Trata-se de espaço interativo que visa propagar e 

demonstrar conceitos básicos de ciência de forma lúdica e criativa. 

 

j) Serviço de Psicologia Aplicada – SPA 

O Serviço de Psicologia Aplicada – SPA é um órgão do curso de Psicologia, 

responsável pelo estágio profissionalizante, requisito obrigatório para obtenção de 

grau de psicólogo no curso de graduação. Esse órgão possibilita atendimento ao 

público que busca pelos serviços de psicoterapia para crianças, adolescentes e 

adultos, psicodiagnóstico, triagens e orientação vocacional, e ainda, possibilita a 

prática profissional aos professores e alunos do curso de Psicologia que a utilizam 

como recurso técnico na exemplificação das possibilidades de atuação do psicólogo 

junto à comunidade. 

 

k) TV UNIVALE 

No ar desde 27 de outubro de 2003, a TV UNIVALE é uma janela da 

universidade. Um espaço midiático para o debate comunitário do ensino, pesquisa e 

extensão. Um veículo em que a produção acadêmica está sempre a serviço do 

desenvolvimento regional. Na TV UNIVALE, os fatos são contextualizados com a 

ajuda de professores especialistas, mestres e doutores das oito faculdades que 

formam a Universidade Vale do Rio Doce. Uma fonte permanente de informação sob 

as lentes da universidade. A notícia é tema de reflexão para o debate dos grandes 

temas da atualidade. É nesse contexto que a TV UNIVALE se apresenta como uma 

"JANELA DA UNIVERSIDADE" fazendo com que o conhecimento se transforme em 

informação para a formação. Como uma mantida da Fundação Percival Farquhar tem 
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um compromisso local e regional como fator de relevância para o desenvolvimento 

humano em todos os sentidos no contexto do qual a Universidade Vale do Rio Doce 

está inserida. A TV UNIVALE tem como proposta pensar junto com seu público, o 

telespectador, através dos conhecimentos gerados dentro do espaço acadêmico. É 

um instrumento estratégico no processo de desenvolvimento que a Fundação Percival 

Farquhar/UNIVALE busca permanentemente para integração do crescimento 

econômico-social de nosso município. 

 

2.5.4.3 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO HORTO MEDICINAL E IMPLANTAÇÃO 

DO LABORATÓRIO DE FITOMEDICAMENTOS 

Este é um Projeto que tem como objetivo implantar um horto voltado ao cultivo 

de plantas medicinais e um laboratório de processo de plantas e manipulação de 

formulações, contendo droga de origem vegetal. O público-alvo são usuários de 

medicamentos fitoterápicos de Governador Valadares e cidades circunvizinhas. 

 

2.5.4.4 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR DE GERIATRIA E 

GERONTOLOGIA DA UNIVALE 

Frente ao crescente processo de envelhecimento populacional recente, faz-

se necessária a criação de estratégias específicas de abordagens voltadas para os 

desafios relacionados a esse público, que por suas peculiaridades e por toda a 

complexidade envolvida no processo do envelhecimento, deve ser realizada de forma 

específica, multidimensional e interdisciplinar. A criação deste programa vai ao 

encontro da significativa e progressiva demanda associada ao número de idosos que 

vivem em nossa cidade e necessitam de atendimento em níveis primário e secundário 

de atenção à saúde. Para tanto, o projeto se baseia em ações voltadas ao controle de 

doenças crônico-degenerativas, a prevenção das consequências de problemas como 

a imobilidade, quedas, a reabilitação, promoção de saúde e qualidade de vida, 

envolvendo aspectos bio-psico-sociais e legais que só poderiam ser contemplados 

por meio de uma abordagem multiprofissional, que representa a essência desse 

projeto. 
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2.5.4.5 PROJETO – PROGRAMA QUESTÃO DE DIREITO 

Este programa televisivo contribui com formação profissional e cidadã dos 

alunos do curso de Direito, por meio do desenvolvimento de competências e 

habilidades de construção do conhecimento a serviço da comunidade. 

 

2.5.4.6 PROJETO ESCOLA DE ESPORTES DA UNIVALE – TÊNIS 

Projeto que tem como objetivo promover o desenvolvimento das habilidades 

específica do esporte tênis, para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 15 

anos de idade, residentes nos bairros circunvizinhos da instituição e que estejam 

regularmente matriculados e frequentando estabelecimento de ensino da educação 

básica. Visa à promoção dos valores agregados à práticas esportivas, numa 

perspectiva recreativa e educacional, buscando uma formação holística do ser 

humano e contribuindo com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

por meio da criação de campo de estágio vinculado ao projeto. 

 

2.5.4.7 PROJETO ESCOLA DE ESPORTES - FUTEBOL 

O Projeto Escola de Esportes – Futebol é uma iniciativa do curso de Educação 

Física da UNIVALE com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento das 

habilidades específicas da modalidade Futebol, bem como os valores agregados à 

prática esportiva uma perspectiva recreativa e educacional visando uma formação 

holística do ser humano. Além disso, pretende-se contribuir com a indissociabilidade 

entre ensino pesquisa e extensão por meio da criação de campo de estágio vinculado 

ao projeto. São ofertadas 50 vagas destinadas a crianças e adolescentes de 12 a 17 

anos de idade do gênero masculino, residentes dos bairros circunvizinhos à 

universidade que estejam regularmente matriculados e frequentes na Educação. 

 

2.5.4.8 PROJETO OFICINA FAÇA VOCÊ MESMO 

Este projeto tem por objetivo auxiliar o estudante de ensino médio e curso 

técnico na escolha de sua profissão e sua futura inserção no mercado de trabalho, 

através de oficinas de práticas do curso de farmácia. 
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2.5.4.9 PROJETO ANJOS DA ALEGRIA 

O projeto anjos da alegria visa aumentar a qualidade do cuidado interdisciplinar 

da saúde, dando ênfase particular às necessidades psicossociais das doenças. Este 

projeto atende aos pacientes e familiares do Hospital Municipal de Governador 

Valadares. 

 

2.5.4.10 PROJETO REDE SOLIDÁRIA NATUREZA VIVA 

Trata-se de um Projeto de Extensão em Educação Ambiental que propõe a 

organização de uma rede solidária de apoio à Associação dos Catadores de Materiais 

Recicláveis Natureza Viva (ASCANAVI), com vistas à ampliação e melhoria da coleta 

seletiva em Governador Valadares. Fundamentado nos princípios da Educação 

Ambiental Crítica, o projeto tem dois eixos de ação: Formação de Catadores e 

Formação de Estudantes. A proposta metodológica é inspirada no debate da 

Educação Ambiental Crítica que pressupõe uma leitura ambiental da realidade, objeto 

de intervenção, seguida de debates e tomada de decisões com vistas à melhoria 

ambiental. O projeto envolve profissionais e discentes dos cursos de Odontologia com 

ações de Educação em Saúde e atendimento nas clínicas odontológicas; do curso de 

Agronegócio, que auxiliará na construção de horta comunitária na sede da 

Associação; e formação em serviço envolvendo os seguintes cursos:  Engenharia 

Civil e Ambiental; Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Mestrado em Gestão 

Integrada do Território. 

 

2.5.4.11 PROJETO OFICINA DOS SABERES E SABORES 

Uma das formas de colaborar para a conquista de uma alimentação de 

qualidade é a Educação Alimentar, que está associada a práticas educativas que 

contribuem para a formação de condutas alimentares adequadas, evitando 

problemas como obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares entre 

outras em que o fator alimentação tem influência direta, favorecendo uma melhor 

qualidade de vida futura para crianças e jovens. O projeto é desenvolvido em 

parcerias com escolas públicas e privadas do município de Governador Valadares 

para educação alimentar de crianças e adolescentes. São ofertadas, além da 

formação em saúde alimentar, oficinas culinárias sobre o preparo de alimentos 

saudáveis e saborosos. 
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2.5.4.12 PROJETO HORTA ORGÂNICA E A COMUNIDADE 

Após diagnosticado pelo curso Superior de Tecnologia em Agronegócio um 

déficit na produção de hortaliças em nossa região, realidade que acarreta a falta de 

recursos por famílias de baixa renda em manter uma alimentação de qualidade bem 

como entidades carentes de adquirir alimentos, foi desenvolvido este projeto como 

objetivo em contribuir com a qualidade da alimentação das famílias de baixa renda 

orientando a construção de hortas  que trarão benefícios à saúde de estudantes de 

escolas públicas e entidades assistenciais. 

2.5.4.13 PROJETO PLATAFORMA SITec DE CURSOS ONLINE 

O conceito da sociedade atual tem sido marcado pela presença de Tecnologias 

da Informação e Comunicação nas diversas atividades cotidianas. Para conviver 

neste contexto de aceleradas transformações e globalização, faz-se necessário o 

domínio de ferramentas e conceitos da Tecnologia da Informação para inclusão digital 

e social. Nesse sentido, a plataforma SITec, ao proporcionar a oferta de cursos, que 

podem ser realizados a distância pela internet e de forma gratuita, contribuirá para a 

formação inicial e continuada de diversas pessoas, a democratização do acesso às 

tecnologias da informação e melhores oportunidades de inserção dos participantes 

na sociedade da informação. O projeto tem como objetivo oferecer cursos de 

formação inicial e continuada na área de Tecnologia da Informação para a 

comunidade. 

2.5.4.14 PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA AÇÃO AMBIENTAL: 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO – DISTRITO DE 

SÃO VÍTOR 

A problemática envolvendo a destinação dos resíduos sólidos gerados pela 

atividade humana tem adquirido cada vez mais relevância nas discussões pertinentes 

ao planejamento urbano. Na busca pela sustentabilidade ambiental, as ações 

solucionadoras desse problema nas esferas municipais, perdem eficácia, visto que 

os processos de degradação ambiental extrapolam os próprios limites dos municípios. 

Assim, o aumento crescente da população e, consequentemente, da produção, do 

consumo e da falta de sistemas adequados para o gerenciamento dos resíduos 

sólidos acarretam a poluição das águas superficiais e subterrâneas e dos solos. O 
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projeto objetiva ampliar o conhecimento do público alvo sobre os resíduos sólidos 

urbanos e a coleta seletiva através de elaboração, implantação e operação de um 

projeto de uma área destinada ao beneficiamento dos resíduos sólidos urbanos do 

distrito de São Vitor. 

2.5.4.15 PROJETO CRECHE SANTA HELENA: ENGENHARIA E SEGURANÇA 

EM FOCO 

Para que o atendimento das crianças que estudam em creches com finalidade 

filantrópica seja oferecido com conforto e segurança, faz-se necessário que ações 

relacionadas à engenharia, principalmente segurança do trabalho sejam realizadas 

com determinada frequência. O projeto tem como objetivo prestar assessoria para 

que sejam garantidas as exigências relacionadas à segurança das crianças 

matriculadas na Creche Santa Helena de Governador Valadares. 

2.5.4.16 PROJETO MOTIVAR PARA TRANSFORMAR – UMA MANEIRA 

GOSTOSA DE CRESCER 

O projeto visa desenvolver ações educativas e integradoras com 

pais/responsáveis, alunos e colaboradores do Centro Municipal de Educação Infantil 

Augusto Soares da Cunha, despertando conscientização ambiental quanto ao 

gerenciamento de resíduos, e dar suporte à instituição para implantação de processo 

de compostagem e utilização do composto orgânico na produção orgânica. 

 

2.5.4.17 ESCRITÓRIO MODELO 

O Escritório Modelo é uma iniciativa do Curso de Arquitetura e Urbanismo em 

parceria com os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental e 

Engenharia Elétrica com a finalidade de dar suporte e complementação às atividades 

acadêmicas dos cursos, unificando atividades de ensino, pesquisa e extensão, além 

de possibilitar estágios aos discentes na área de Arquitetura e Urbanismo e das 

Engenharias. Esse espaço tem como objetivo principal o aprimoramento da formação 

de qualificação profissional nas áreas ligadas aos cursos envolvidos, por meio da 

realização de atividades de estudo, pesquisa, prestação de serviços de consultoria e 

assessoria e serviços tecnológicos que integrem projetos, convênios ou parcerias de 

interesses dos cursos envolvidos visando o desenvolvimento de serviços e a melhoria 
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da qualidade das atividades acadêmicas, atendendo demandas internas e externas, 

prestando serviço à sociedade. 

 

2.5.4.18 PROJETO NÚCLEO DE APOIO FISCAL E CONTÁBIL 

O NAF – Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, fruto da parceria entre a 

universidade e a Receita Federal, é um projeto que visa auxiliar contribuintes de baixa 

renda, além de capacitar os alunos do Curso de Ciências Contábeis para atuar no 

mercado de trabalho e ainda promove a valorização da classe contábil, já que é uma 

oportunidade de treinamento para os futuros profissionais. 

2.6 POLÍTICAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

2.6.1 Políticas de Ensino 

A Política de ensino de graduação da UNIVALE, amparada na legislação 

nacional, busca alcançar horizontes que indicam a promoção do ensino de qualidade, 

os avanços da ciência e dos processos de ensino-aprendizagem, com base nos 

princípios que norteiam as práticas acadêmicas institucionais. 

Atenta a novas metodologias de apropriação e construção do conhecimento, 

articulada com a iniciação científica, o estímulo ao estudo e a intervenção nas 

questões regionais, orienta suas ações por critérios de qualificação do trinômio 

ensino-pesquisa-extensão, numa abordagem interdisciplinar, observando a 

flexibilidade orgânico-operativa, tomando como referência essencial a avaliação 

permanente. 

Busca propiciar o desenvolvimento de competências e habilidades que 

permitem ao aluno atuar no mercado profissional, lidar criativamente com situações à 

luz do compromisso ético com o ser humano e responsável com o meio ambiente. 

Assim, estão presentes elementos que evidenciam a condução do estudante no 

aprender, prevendo a formação de um cidadão e profissional capaz de entender e 

buscar por meio da educação continuada vivências retroalimentadoras. 

Dessa forma, a aprendizagem nas modalidades presencial e a distância é, 

antes de tudo, um processo de aquisição da capacidade de pesquisar e de interagir 

com a sociedade, que se traduz com a competência para aprender a aprender. 
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Em decorrência de seus objetivos permanentes, diretrizes e contextualização 

regional, a UNIVALE define as seguintes políticas de ensino a serem adotadas em 

seus cursos de graduação: 

 

I. Promover a contínua melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a 

qualificação formal e social dos indivíduos, proporcionando o 

desenvolvimento de ações político-acadêmicas e administrativas 

pertinentes à sua missão; 

II. Manter atualizados os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação por 

meio de revisão constante de seus planos de ensino e adequá-los às atuais 

demandas de formação; 

III. Promover a interdisciplinaridade e a flexibilidade curricular para que a 

instituição contribua para a compreensão da realidade atual; 

IV. Fortalecer a integração das ações do Ensino, Pesquisa e Extensão com 

uma administração participativa; 

V. Fortalecer a sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos das 

ações que configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e 

critérios compatíveis com o cumprimento de sua missão; 

VI. Garantir a modernização dos processos de trabalho, adequando a estrutura 

organizacional de recursos humanos, físicos, gerenciais e tecnológicos às 

exigências de sua missão acadêmica, técnica e administrativa, favorecendo 

a qualidade no cumprimento de suas ações; 

VII. Fortalecer e ampliar as relações entre as unidades acadêmicas e 

administrativas, por meio de seus Colegiados de Curso, Pró-Reitoria, 

Reitoria e Conselho Universitário; 

VIII. Buscar formas alternativas de recursos, por meio de parcerias com outras 

organizações. 

 

Com base numa visão da graduação que enfatiza o desenvolvimento da 

autonomia, por meio de um currículo amplo e flexível que proporcione uma formação 

científica sólida e um desenvolvimento humanístico, os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, para atenderem à concepção filosófica da organização didático-pedagógica, 

devem apresentar: 
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I. Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de 

ensino que articule o ensino, a pesquisa/iniciação científica e a extensão; 

II. Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por 

meio de processos interdisciplinares; 

III. Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos 

para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional; 

IV. Consideração da graduação como etapa de construção das bases para o 

desenvolvimento do processo de educação continuada. 

Tais políticas buscam desenvolver uma formação voltada para a construção de 

habilidades intelectuais, valores e atitudes que garantam aos sujeitos a possibilidade 

criativa de gerar instrumentos e saberes que permitam resolver seus problemas 

pessoais e os da comunidade em que vivem.  Consideram a emergência de um novo 

tipo de aluno, com diferentes interesses, capacidades e necessidades de modo que 

estabeleçam relações com as múltiplas experiências da cultura humana, utilizando-se 

de uma pedagogia inovadora que fortaleça essa relação garantindo processos de 

formação mais compatíveis com a realidade e com os sujeitos do mundo 

contemporâneo. 

A prática pedagógica acontece nos mais variados espaços e tempos, não se 

restringindo à sala de aula e à aula propriamente dita. Ocorre nas diversas 

modalidades de inserção social promovidas como estágios, práticas supervisionadas, 

projetos e programas de extensão e ação comunitária, serviços comunitários, 

parcerias com entidades da sociedade civil, com órgãos governamentais, intercâmbio 

com outros países; pesquisa, participação em eventos científicos e de natureza 

política e social. 

 

2.6.1.1 Nuvem 

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) foi criado com o 

propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio acadêmico e promover o 

desenvolvimento social e econômico da microrregião de Governador Valadares. O 

NUVEM tem como objetivo gerir a política de inovação tecnológica da UNIVALE, 

fomentando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares de inovação que 

atendam às demandas sociais, econômicas e tecnológicas da região. O NUVEM 

promoverá a integração entre os cursos da Universidade, sendo um polo para o 
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desenvolvimento de projetos que estimulem a interdisciplinaridade entre as áreas de 

conhecimento. 

 

2.6.2 Políticas de Extensão 

Em consonância com os preceitos legais e a Política Nacional de Extensão 

Universitária (2012), a UNIVALE compreende a extensão como um processo 

educativo, cultural e científico, sob a égide do princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, que promove a interação 

transformadora entre a instituição e outros setores da sociedade e pauta-se nas 

seguintes diretrizes gerais: interação dialógica; interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade; indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão; impacto na 

formação cidadã do estudante; e impacto e transformação social. 

A política de extensão que orienta as ações extencionistas na UNIVALE reflete 

os desafios atuais colocados sobre essa atividade; integra ao ensino e à pesquisa, na 

sua condição de produtora e difusora de conhecimentos, com função de estabelecer 

a interlocução com a sociedade. Assim, ao mesmo tempo, incentiva docentes e 

discentes a se envolverem com as práticas sociais, interligando as atividades fins da 

instituição com as demandas locais e regionais. 

Nessa perspectiva, a ação pedagógica da extensão procura criar na UNIVALE 

os meios e instrumentos para a convergência da vocação técnico-científica, 

propiciando as condições para que a UNIVALE cumpra a responsabilidade social, 

implícita em sua missão. Para a comunidade acadêmica, a extensão torna possível a 

interação entre a teoria e a prática no processo da construção do conhecimento, e, 

por sua natureza multidisciplinar, propicia o diálogo entre as diversas áreas do 

conhecimento, contribuindo para a formação do perfil do egresso dos cursos ofertados 

nesta instituição. 

A extensão na UNIVALE é, portanto, uma atividade acadêmica e pedagógica 

curricular, capaz de mobilizar a comunidade interna e externa em torno do 

desenvolvimento institucional e regional, pela aproximação entre os currículos de 

formação profissional e a realidade social; estímulo à problematização como atitude 

de interação com a realidade; incentivo à experimentação de novas metodologias de 

trabalho por projetos; desenvolvimento de uma atitude questionadora e proativa diante 
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dos desafios impostos pela realidade social; incentivo aos processos de 

aprendizagem em temáticas relevantes para a comunidade; e da elaboração de 

programas, projetos e ações, pautados nos princípios pedagógicos da 

contextualização e interdisciplinaridade, impactando nas práticas dos docentes e nos 

resultados dos processos de ensino-aprendizagem. 

Em conformidade com o plano nacional de extensão universitária, a UNIVALE 

estabeleceu os seguintes objetivos para a extensão: 

 
I. Curricularizar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, em função das exigências da realidade, 

indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no 

intercâmbio com a sociedade; 

II. Assegurar a relação bidirecional entre a instituição e a sociedade, de tal modo 

que os problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da 

UNIVALE; 

III. Estimular ações cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da UNIVALE e da sociedade; 

IV.  Priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais 

emergentes relacionadas com as áreas de saúde, educação, inovação 

tecnológica, habitação, alimentação, geração de emprego e ampliação de 

renda; 

V. Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento profissional 

na modalidade a distância, por meio da utilização das tecnologias disponíveis; 

VI. Estimular ações transversais de educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável como componentes da atividade extensionista; 

VII. Realizar a avaliação institucional das atividades de extensão da instituição, 

implementadas pelos cursos da UNIVALE, como um dos parâmetros de 

autoavaliação; 

VIII. Potencializar e ampliar a participação dos cursos da UNIVALE em editais 

públicos, privados e outros órgãos de fomento aos projetos de extensão; 

IX. Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o 

desenvolvimento tecnológico e social do país. 
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2.6.3 Políticas de Pesquisa/Iniciação Científica 

A atividade investigativa na UNIVALE visa contribuir para a qualidade do ensino 

e, assim, para o exercício aprofundado de uma atitude crítica, aprimorando o 

desempenho profissional dos discentes nos seus campos específicos com interfaces 

interdisciplinares. O fortalecimento da prática investigativa, articulada com o ensino e 

a extensão, resultará em maior visibilidade institucional, firmando a UNIVALE como 

um centro disseminador do conhecimento. 

Assim, a indissociabilidade entre a prática investigativa, a prática do ensino e a 

da extensão refletem a proposta do trabalho acadêmico diferenciado na UNIVALE 

para seus graduandos, onde a formação ocorre a partir de uma perspectiva que vai 

além das aulas ministradas e que tradicionalmente configuram o ensino. Propõe-se 

por meio da indissociabilidade ensinar também por meio das vivências investigativas 

e extensionistas. 

Tal proposta de pesquisa configurada neste documento assume e expressa o 

papel social da UNIVALE na (re)construção das configurações sociais promotoras dos 

princípios da justiça, igualdade e liberdade; assim como a indissociabilidade assume 

a condição o instrumento basilar na construção da instituição que cumpre de fato sua 

finalidade, tanto na formação acadêmica como na participação na construção 

democrática. 

Entende-se que tanto a extensão quanto a pesquisa são aliadas 

imprescindíveis da formação acadêmica. Portanto, a UNIVALE enquanto instituição 

de ensino superior, ao adotar a indissociabilidade como princípio gerador de 

conhecimento e de formação, desafia a comunidade acadêmica na busca de novas 

formas de ensinar, de aprender e (re)elaborar saberes. 

Acredita-se que o ensino, enquanto processo de compreensão e socialização 

do acervo cultural e científico sistematizado da humanidade, necessita da pesquisa 

para o revigoramento e atualização das práticas acadêmicas. O ensino sem a 

pesquisa corre o risco de estagnação e reprodução de um conhecimento 

descontextualizado e acrítico. 

Assim as atividades de pesquisa e iniciação científica na UNIVALE estão 

ancoradas no princípio de que aprender a fazer ciência é uma atividade 

metodologicamente orientada que se desenvolve no trabalho de todas as disciplinas, 

tendo como políticas: 
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I. Incentivar a iniciação científica com vistas à aquisição de competências 

e habilidades, fundamentando-se no pensamento reflexivo e na 

criatividade, essenciais para o exercício profissional, bem como para o 

desenvolvimento da cidadania de toda a Comunidade Acadêmica; 

II. Estimular o desenvolvimento de pesquisas multi e interdisciplinares, com 

formação de grupos de pesquisa em torno das linhas de pesquisa 

institucional, direcionadas à construção de conhecimentos de interesse 

da sociedade em seus diferentes segmentos, visando ao 

desenvolvimento local e regional e assegurando direitos sociais, 

institucionais e individuais, decorrentes e atendendo às demandas 

previstas nas DCNs dos cursos; 

III. Capacitar os recursos humanos para o desenvolvimento das atividades 

de pesquisa/iniciação científica, o aprimoramento científico e o 

atendimento às demandas do mercado de trabalho e da pós-graduação; 

IV. Apoiar a prospecção de fomento à pesquisa/iniciação científica por meio 

do estabelecimento de parcerias institucionais com organizações 

públicas e privadas, com o objetivo de apoiar projetos de efetiva 

contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico; 

V. Estimular à divulgação e socialização dos conhecimentos gerados pela 

publicação científica e à realização de eventos relacionados às ciências, 

à tecnologia e à inovação, bem como à manutenção de veículos de 

divulgação adequados. 

VI. Otimizar o potencial da pesquisa na instituição  como  parte integrante 

tanto do ensino de graduação quanto de pós-graduação, como prática 

pedagógica articulada também à extensão. Portanto o programa de 

pesquisa e iniciação científica deve estimular professores capacitados 

para a atividade de pesquisa e envolverem de forma constante os alunos 

da graduação no processo acadêmico. 

 

Considerando os diferentes eixos de articulação entre ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão, espera-se que os grupos organizem os 

inúmeros temas e abordagens temáticas em linhas de pesquisa que concentrem as 

especificidades e as características de cada área do saber. Essas linhas, decorrentes 
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da área de concentração, poderão se articular em torno de eixos maiores que, por sua 

vez, irão reunir os diferentes temas aos quais se referem as possíveis pesquisas. 

A ênfase maior de reflexão recai sobre a importância da investigação científica 

na prática universitária, articulando o ensino e a extensão. Trabalha-se na perspectiva 

da investigação científica criteriosa entendendo que o estímulo à vocação científica, 

à curiosidade e à criatividade não pode se limitar a projetos específicos de pesquisa 

e aos cursos de pós-graduação, uma vez que as ações pedagógicas devem promover 

atividades de investigação em quaisquer dos níveis de formação. 

Dessa forma, as bases de estruturação da pesquisa na UNIVALE são pois de 

ordem ideológica, filosófica e pedagógica. Ideológica, por considerar a possibilidade  

revolucionária do saber e que uma consistente produção teórica, fundada nas 

relações entre sociedade, universidade e Estado apontam alternativas diante das 

crises emergentes da sociedade moderna. Filosófica, por compreender a reflexão 

como possibilidade de mover os diversos campos do saber, da criação como parte da 

metafísica capaz de encontrar alternativas possíveis para situações decorrentes do 

cotidiano ou de preveni-las antes mesmo que ocorram, e, Pedagógica, pela promoção 

de atividades de investigação em todos os níveis de formação. 

Isto posto, constituem áreas de Pesquisa na UNIVALE: 

 

1. Gestão e Segurança Pública 

2. Estado/Sociedade/Direitos Humanos 

3. Práticas educativas 

4. Saúde 

5. Tecnologia e Desenvolvimento Regional 

 

Tais áreas deverão servir de fio condutor na produção dos trabalhos 

acadêmicos bem como na constituição de linhas de pesquisa dos diversos cursos. 

 

O Doutorado Interinstitucional em Ciências Humanas – DINTER promovido 

pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, tendo como receptora a 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, em Governador Valadares, MG, tem 

como finalidade capacitar 18 (dezoito) doutores de diversas áreas de conhecimento 

para atender as Instituições de Ensino Superior dos vales do rio Doce, Mucuri e 

Jequitinhonha. A Univale como receptora busca construir uma massa crítica suficiente 
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para alavancar as pesquisas e criar as bases para apresentar APCN de Doutorado 

vinculado ao Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Gestão Integrada do 

Território, que atualmente oferece mestrado acadêmico. Foram reservadas 1/3 das 

vagas para docentes das IES da região, com objetivo de consolidar uma rede de 

pesquisa e estabelecer a cooperação interinstitucional para a implantação do 

Doutorado. A proposta está vinculada diretamente à missão institucional da Univale, 

à sua condição de IES comunitária e ao compromisso definido, desde a criação da 

instituição, em 1967, de inserção social e regional de participar ativamente e contribuir 

por meio do ensino, pesquisas e ações para o desenvolvimento regional. 

A Univale, com base no seu ambiente interno e externo, sustenta sua atividade 

de pesquisa e pós-graduação comprometida com o diálogo interdisciplinar, com a 

indissociabilidade, com o ensino de graduação e a extensão, estando comprometida 

com a efetividade da missão institucional. Os vales dos rios Doce, Mucuri e 

Jequitinhonha foram classificados pelo Estado de Minas Gerais (BDMG - Banco de 

Desenvolvimento Econômico. Diagnóstico da Economia Mineira. II. Economia Mineira 

- 1989; Diagnóstico e Perspectiva. Belo Horizonte, BDMG, 1989), como regiões 

deprimidas econômica e socialmente, com poucas oportunidades e perspectivas de 

futuro. No caso específico do Vale do Rio Doce, a região foi definida com problemática 

no contexto estadual, em função de não existir, como no caso do Jequitinhonha, 

consciência dos problemas ambientais, socioterritoriais, econômicos e culturais que 

marcam sua formação histórica e realidade atual. 

A inserção de pesquisa e da pós-graduação stricto sensu da Univale tem 

demonstrado sinergia com a população local e regional, que anseiam pela reversão 

da situação deprimida, com esvaziamento econômico e demográfico, destacando-se 

marcas negativas nos campos da migração, da vulnerabilidade, da violência, das 

doenças e saúde e do campo ambiental, todos agravados drasticamente com o 

desastre desencadeado pelo rompimento da barragem de Fundão, pertencente à 

Samarco Mineração S.A., de 5 de novembro de 2015 (Desastre da 

Samarco/Vale/BHP). Assim, o Desastre da Samarco/Vale/BHP agravou o quadro 

existente. Essas marcas refletem realidades complexas e, para o enfrentamento, se 

exige abordagem interdisciplinar. Nesse sentido, se torna estratégico a formação de 

pessoal de alto nível, que se constituam massa crítica capaz de desenvolver trabalhos 

de pesquisa, ensino e extensão com coerência e aderência ao contexto e responde 

diretamente aos desafios que marcam a região. 
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A oferta do DINTER nasceu da cooperação tradicional existente entre docentes 

da Univale e da UFSC e, mais particularmente, como resposta conjunta dos dois 

Programas e das Universidades parceiras aos impactos provocados pelo Desastre da 

Samarco/Vale/BHP, reunindo esforços para formar novos docentes pesquisadores 

para atuação regional. 

O Programa de Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC – 

PPGICH/UFSC tem áreas de concentração que dialogam com os compromissos de 

pesquisa e pós-graduação da Univale, particularmente desenvolvidos pelo Programa 

de Mestrado Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território – GIT/Univale, sendo 

ambos da Câmara de Humanas e Sociais do Comitê de Área Interdisciplinar da 

CAPES. A oferta do DINTER se fundamenta na compreensão das realidades 

correlatas dos vales dos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Além de receber 

candidatos das Humanas e Sociais, os dois programas (PPGICH/UFSC e 

GIT/Univale) têm a tradição de receber candidatos das outras áreas de conhecimento, 

tais como Agronomia, Ciências Biológicas, Saúde, Engenharia, Arquitetura & 

Urbanismo, Ciências da Terra, entre outras. 

Portanto, a oferta do DINTER é estratégico para os vales do rio Doce, Mucuri 

e Jequitinhonha e suas IES, haja vista a carência de quadros em nível de doutorado 

e mestrado. Mais diretamente, o DINTER permitirá à Univale qualificar as pesquisas 

existentes e se preparar para oferecer o próprio doutorado, além de abrir a 

possibilidade de oferta de outros Programas de Mestrado. 

2.6.4 Política de Internacionalização da Universidade Vale do Rio Doce 

As exigências para a formação do profissional do milênio, definidas pela 

UNESCO e o compromisso institucional com a oferta do ensino de qualidade desafiam 

a UNIVALE desenvolver sua Política de Ensino e Pesquisa orientada por ações 

voltadas para o combate a processos endógenos. Assim, busca-se reduzir fronteiras 

limitadoras do conhecimento e das vivências por meio de parcerias com Instituições 

estrangeiras localizadas na Europa e Estados Unidos. 

Reconhece-se que aprender a fazer ciência é uma atividade 

metodologicamente orientada que se desenvolve no trabalho de todas as disciplinas, 

tendo como políticas o incentivo a Iniciação Científica fundamentado no pensamento 

não linear, reflexivo e na criatividade. 
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A política de capacitação/aperfeiçoamento docente da UNIVALE visa agregar 

o domínio do conhecimento científico específico de sua área e as competências 

pedagógicas necessárias ao exercício da docência. 

O Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIVALE possui cursos 

consolidados e reconhecidos pela comunidade científica pela qualidade da pesquisa 

acadêmica realizada e pelos resultados dos estudos que ganham corpo no cenário 

nacional e internacional o que coloca a UNIVALE num patamar de referência científica 

para toda comunidade acadêmica. 

Em razão disto, a UNIVALE busca o aprofundamento da formação profissional, 

humana e científica também nas relações internacionais que se dá por meio dos 

seguintes Programas: 

I - Ciências sem Fronteira - Programa que busca promover a consolidação, expansão 

e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade 

brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de 

esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do 

Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento 

– CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do 

MEC. Temos alunos de diversos cursos participando deste Programa e muitos outros 

sendo motivados a participar. 

II - Desenvolvimento de Pesquisas- A compreensão dos fenômenos sociais desafia 

os Pesquisadores da Univale a confrontar a realidade vivida com outras variáveis que 

nem sempre estão no território Nacional. Assim, temos hoje Projetos na área da 

Saúde – Coordenado Pela Professora Gulnara Patrícia Borja Cabrera sendo 

desenvolvido com Instituição dos Estados Unidos e com a Universidade Federal de 

Juiz de Fora. E, Projetos que abordam a temática da Migração, coordenado pela 

Professora Sueli Siqueira desenvolvido na Universidade de Lisboa – Portugal e 

Universidade Càfoscari na Itália. 

III - Mobilidade Docente- Em razão das relações entre os docentes pesquisadores 

vários de nossos professores já realizaram missão de trabalho na Universidade de 

Lisboa - Tal cooperação internacional se firmou com o Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT-UL). Constantemente a 

UNIVALE recebe professores de outros países que ministram cursos, proferem 
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palestras e realizam estudos e pesquisas em Gov. Valadares que por sua constituição 

histórico social é um grande laboratório para estudos sociológicos, endêmicos e 

culturais. 

IV - Mobilidade Discente – A mobilidade discente, no âmbito na Graduação se dá por 

meio do Programa Ciência Sem Fronteira e no âmbito da Pós-graduação Stricto 

Senso se dá por meio de realização de missões de trabalho para realização de 

pesquisas de campo relacionadas com os projetos de dissertações propostos no 

Programa Gestão Integrada do Território.  Especialmente na Linha de Pesquisa do 

Programa ligada a migração vários alunos se deslocam para outros países para 

realizações de estudos teórico-empíricos ou vem de outros países para realização de 

trabalho de campo em Governador Valadares, que é conhecida mundialmente pelos 

fenômenos migratórios constituidores da história da Cidade. 

V - Orientação e co-orientação – Vários alunos vinculados ao Programa de mestrado 

da Univale- Gestão Integrada do Território (GIT) são co-orientados por professores 

estrangeiros assim como alunos de Instituições estrangeiras são co-orientados por 

professores do GIT. 

Assim constituem objetivos do Programa de Internacionalização; 

1. Amparar projetos com efetiva contribuição para o desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

2. Estimular a divulgação e a socialização dos conhecimentos gerados pela 

publicação científica e a realização de eventos relacionados às ciências, à tecnologia 

e à inovação. 

3. Incitar professores capacitados para a atividade de pesquisa e envolvimento de 

forma constante os alunos da graduação concebendo esta como parte integrante  do 

ensino. 

 

As metas estabelecidas para a implementação do Processo de Internacionalização da 

UNIVALE são: 

1. Formação de doutores no exterior (pleno e sanduíche). 

2. Envio de professores para pós-doutorado no exterior. 

3. Atração de Professores estrangeiros visitantes para atuação na graduação e 

pós-graduação. 
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4. Fixação de doutor brasileiro com experiência no exterior. 

5. Atração de professores visitantes. 

6. Qualificação do corpo técnico, administrativo e docentes para domínio de 

outros idiomas. 

7. Envio de estudantes para graduação, mestrado e doutorado sanduíche. 

 

2.6.5 Políticas de Estágio 

A UNIVALE entende o Estágio como oportunidade de integração do aluno com 

o mercado de trabalho, propiciando o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. 

O estágio permite ao discente o contato com a realidade profissional, em que poderá 

pesquisar, diagnosticar e propor alternativas de solução para problemas observados, 

com a devida orientação, direcionando-o para uma análise crítica e contextualizada 

da dinâmica da prática profissional. 

O estágio é uma atividade de caráter pedagógico e profissional, que articula a 

UNIVALE com o mundo do trabalho, o saber da experiência, e que integra a estrutura 

curricular dos cursos a um amplo projeto educacional, obedecendo a uma metodologia 

previamente definida e sob a orientação de professor. 

A UNIVALE tem como política de estágio: 

 

I. Propiciar a observação de saberes sistematizados entre os 

conhecimentos acadêmicos e empíricos; 

II. Trabalhar a formação de competências próprias à atividade profissional 

e à contextualização do currículo; 

III. Instrumentalizar o processo dialético entre teoria/prática da formação 

profissional; 

IV. Favorecer um trabalho interdisciplinar que beneficie a visão integrada do 

social, formando o cidadão, o profissional e a pessoa; 

V. Desenvolver parcerias e convênios com instituições, identificando e 

atendendo às demandas sociais, articuladas com as políticas e as 

prioridades institucionais; 

VI. Acompanhar o desenvolvimento dos estágios, de acordo com 

regulamento estabelecido pela UNIVALE; 
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VII. Programar a integração entre a UNIVALE e as instituições concedentes 

de estágio, tendo em vista permitir a realização de trabalhos conjuntos 

e a consequente troca de conhecimentos e experiências entre os 

agentes envolvidos; 

VIII. Envolver as Instituições parceiras no processo de avaliação das 

atividades de ensino da UNIVALE e no processo de atualização dos 

PPCs; 

IX. Favorecer o diálogo, o questionamento, a interação entre os pares, bem 

como a criatividade; 

X. Favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante e 

de sua criticidade. 

 

Cabe aos colegiados de curso aprovar o regulamento de estágio específico do 

curso (quando definido nas DCNS), observada a norma geral de estágio da UNIVALE, 

indicando no regulamento a forma de orientação, acompanhamento e avaliação da 

atividade, para aprovação do Conselho Universitário. 

2.6.6 Políticas de Trabalho de Conclusão de Curso 

Os trabalhos de conclusão de curso da UNIVALE  são atividades de estudo, se 

apresentando em forma de trabalho monográfico de graduação; especialização e/ou 

aperfeiçoamento (trabalho experimental ou não-experimental); trabalho de conclusão 

de curso/TCC, dissertação; tese; projeto de pesquisa (experimental ou não-

experimental); artigo científico; dentre outros definidos pelos colegiados de curso. 

A UNIVALE tem como política de elaboração de trabalho de conclusão de 

curso: 

I. Acompanhar o aluno, orientando-o na elaboração do trabalho 

acadêmico, garantindo a abordagem acadêmico-científica de temas 

relacionados à prática profissional; 

II. Propiciar informações aos discentes sobre o processo de elaboração do 

trabalho, indicando bibliografia básica e procedimentos de investigação; 

III. Articular as temáticas dos trabalhos discentes com as linhas de estudo, 

definidas pelos colegiados; 



73 

 

IV. Propiciar meios de divulgação e apoio à apresentação dos trabalhos em 

encontros, conferências e congressos. 

 

Os trabalhos de conclusão de curso obedecem a critérios gerais, definidos pelo 

conselho universitário; a critérios específicos, definidos pelo colegiado de curso e 

estabelecidos no projeto pedagógico de cada curso. 

2.6.7 Políticas de Atividades Complementares 

As atividades complementares realizadas pelos alunos dos cursos de 

graduação da UNIVALE visam estimular a realização de estudos transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade e de permanente atualização profissional 

específica, sobretudo, nas relações profissionais, nas ações de pesquisa e de ensino 

que associem teoria e prática e nas ações de extensão desenvolvidas junto à 

sociedade, com vistas à consolidação do perfil do formando desejado pela UNIVALE. 

Constituem atividades de natureza acadêmica, profissional e sociocultural  e visam a 

estimular a prática de estudos independentes de caráter interdisciplinar e 

transdisciplinar, possibilitando aos discentes novos conhecimentos, adquiridos não 

somente no ambiente escolar, mas também em atividades independentes, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

São espaços e momentos de enriquecimento curricular, que ampliam as 

oportunidades dos discentes para se apropriarem do conjunto de conhecimentos, 

atitudes e habilidades que o capacitarão a ser um bom profissional em sua área 

específica. Oportuniza a oxigenação do currículo permitindo outras atividades além 

das previstas no formato tradicional das aulas e práticas convencionais. Possibilita a 

abertura de espaços para o exercício da aprendizagem em outros lugares e tempos 

diferenciados dos da sala de aulas, oficinas e laboratórios, constituindo-se, porém, 

como oportunidades curriculares significativas. 

A política do ensino de graduação da UNIVALE estuda e propõe atividades 

complementares como forma de promover a flexibilidade curricular, representadas por 

inúmeras atividades, destacando entre elas: programas de iniciação científica, 

monitoria de ensino, programa de educação tutorial – PET, Programa de 

Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA e Programa Institucional de 
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Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, além de congressos e outros eventos que 

assegurem a interdisciplinaridade e a articulação do mundo acadêmico com o mundo 

do trabalho. 

 

Nesse contexto, constituem objetivos gerais das atividades complementares na 

formação dos alunos da UNIVALE: 

 

I. Possibilitar autonomia ao discente na gestão das atividades de seu 

interesse, coerentes com o perfil do egresso; 

II. Flexibilizar e prolongar a sequência curricular, por meio de atividades 

pertinentes à formação do perfil do egresso; 

III. Possibilitar ao aluno a aquisição de experiências diversificadas inerentes 

e indispensáveis ao seu futuro profissional; 

IV. Aproximar a realidade acadêmica ao mundo do trabalho, estabelecendo, 

ao longo do curso a integração entre as diversas peculiaridades; 

V. Incentivar as atividades específicas dos diferentes cursos de graduação, 

articulando-as com as políticas e prioridades institucionais; 

VI. Oportunizar eventos destinados ao debate de temas científicos e 

culturais;  

VII. Incentivar a participação dos alunos em projetos de iniciação cientifica; 

VIII. Desenvolver a mentalidade crítica e reflexiva diante das diferentes 

atividades complementares; 

IX. Incentivar docentes e discentes no desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares, coerentes com a formação do discente. 

 

As atividades extracurriculares que compõem o Programa de Educação 

Tutorial – PET têm como objetivo garantir aos alunos do curso oportunidades de 

vivenciar experiências não-presentes em estruturas curriculares convencionais, 

desenvolvendo ações de ensino, pesquisa e extensão, visando a sua formação global 

e favorecendo a formação acadêmica, tanto para a integração no mercado profissional 

quanto para o desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação, 

mediante propostas de implantação de Grupos de PET a ser encaminhadas ao 

Ministério da Educação pela Pró-Reitoria, em conformidade com Edital da 

SESU/MEC. 
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2.6.8 Políticas de Flexibilização Curricular 

Constituem Políticas de Flexibilização: 

 

I. Ampliar o leque de disciplinas optativas nos cursos de graduação; 

II. Disponibilizar matrículas em disciplinas de outros cursos e de interesse 

do aluno; 

III. Ofertar disciplinas e atividades em horários diferenciados de modo a 

permitir ao aluno adequar melhor seu tempo de estudo; 

IV. Regulamentar no estágio o aproveitamento de atividades profissionais, 

exercidas na área do curso e de efetiva contribuição para a formação 

profissional. 

2.7 POLÍTICAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS DE  PÓS-

GRADUAÇÃO 

O ensino de Pós-graduação na UNIVALE compreende os cursos e programas 

de Pós-graduação Stricto e Lato Sensu, ofertado por meio de cursos e/ou programas 

de estudo em nível superior identificados pela área do conhecimento a que se referem 

e atendem ao disposto na legislação vigente. 

Os cursos de Pós-graduação da UNIVALE objetivam a especialização 

profissional por meio do desenvolvimento de habilidades e competências profissionais 

na área do saber e mantém o caráter de educação continuada, sendo estruturados 

conforme indicadores e referenciais de qualidade estabelecidos pelo MEC. 

Na elaboração do Projeto Pedagógico do curso devem ser garantidos os 

seguintes indicadores: duração mínima de 360 horas; corpo docente com formação e 

reconhecida capacidade técnico-profissional; metodologias interdisciplinares; 

conteúdos contextualizados; infraestrutura compatível com as demandas dos cursos; 

uso de tecnologias de comunicação e informação apropriados aos cursos de pós-

graduação na modalidade de ensino a distância, cuja oferta está prevista a partir de 

credenciamento da IES em 2015; política de desconto para egressos e profissionais 

do quadro da instituição; projeto pedagógico concebido,  implementado e avaliado de 

forma contínua e processual;  e, o cadastro nacional dos  cursos no sistema e-MEC. 
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A pós-graduação deve estimular a inovação, permitindo a plena discussão, o 

estudo aprofundado e a produção de conhecimento por meio da indissociabilidade 

entre o ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, preconizado na Constituição 

Federal. 

A oferta de cursos de pós-graduação deverá atender a demanda do mercado 

de trabalho por profissionais qualificados, cumprindo a Missão institucional de 

promover a Educação Continuada, podendo esta ser implementada por parcerias com 

instituições públicas e privadas, respeitados os ditames legais. 

Ressalta-se que os cursos de pós-graduação na modalidade à distância a 

serem implementados pela UNIVALE no triênio 2016/2018, e inserem na política de 

ampliação da área de abrangência de atuação da UNIVALE. 

Os programas de Pós-graduação Stricto Sensu devem seguir na íntegra as 

recomendações da CAPES. 

2.8 POLÍTICAS DE GESTÃO 

A UNIVALE tem como Política de Gestão: 

 

I. Permanente integração entre a unidade mantida e a entidade mantenedora; 

II. Desburocratização, simplificação e informatização de processos; 

III. Facilitação de acesso aos laboratórios, biblioteca e dependências 

esportivas, fora do horário de aula; 

IV. Gestão orçamentária integrada, com revisões periódicas; 

V. Minimização de custos operacionais, com otimização das atividades 

desenvolvidas; 

VI. Apoio financeiro ao aluno; 

VII. Autonomia na gestão institucional e de pessoas; 

VIII. Otimização da utilização de laboratórios e recursos multimídias entre os 

cursos; 

IX. Promoção do aperfeiçoamento contínuo do corpo docente, tutoriais e 

técnico-administrativo; 

X. Parcerias com Instituições públicas, e privadas visando a assegurar a 

missão institucional; 
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XI. Avaliação sistemática das práticas docentes, tutores com foco na melhoria 

da qualidade de ensino e da aprendizagem; 

XII. Valorização dos profissionais da instituição; 

XIII. Utilização dos relatórios de avaliação internos e externos como elementos 

de gestão; 

XIV. Aprimoramento o sistema de geração, captação, sistematização e gestão 

dos dados acadêmicos e administrativos, permitindo o melhor planejamento 

organizacional, bem como a avaliação continuada dos produtos, processos 

e serviços; 

XV. Desenvolvimento de ações acadêmicas e administrativas, embasadas na 

missão, nos valores, diretrizes e metas institucionais. 

 

O surgimento de novas tecnologias, a ampliação na produção e a agilidade na 

reprodução de conhecimentos exigem políticas de democratização interna da 

instituição, que surgem como consequência das conquistas de uma sociedade 

democrática e plural, ainda em fase de consolidação plena, expressada através da 

vida colegiada e participativa, do clima de tolerância e de abertura para a diversidade, 

de procedimentos e atos cotidianos que estimulem o tratamento igualitário equânime, 

sem desrespeitar os regramentos institucionais. A esfera de decisões internas torna-

se oportunidade para o exercício do aprendizado da resposabilidade de se co-

gerenciar o processo de gestação e socialização do conhecimento. 

A aprendizagem é idealizada por meio do intercâmbio e da constante troca e 

comunicação entre teoria e prática, em que se recupera a práxis da ação educativa 

como elemento intrínseco ao trabalho pedagógico, devendo se apoiar na formação 

profissional, no caráter investigativo e na autonomia do pensar o conhecimento. Daí 

a necessidade da gestão institucional estimular, dentro das condições orçamentárias, 

a implementação das políticas acadêmicas propostas direcionadas para o incentivo 

ao ensino, à pesquisa e à extensão, tornando possível a educação de qualidade, 

premissa de nosso projeto de desenvolvimento institucional. 

2.9 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O maior compromisso social da UNIVALE é o desenvolvimento pleno e com 

qualidade de sua própria missão e objetivos, que contribuirá para a construção de 
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uma sociedade mais justa, cujos pressupostos básicos estabelecem um novo e 

diverso mercado de relações, novas formas de organização e de critérios e qualidades 

fortalecidas no ser humano. 

As atividades de responsabilidade social buscam maximizar e otimizar os 

esforços a fim de alinhar as diretrizes institucionais e contribuir para a ampliação dos 

ganhos sociais, por meio: 

 

I. De compromisso com ações que promovam o desenvolvimento 

econômico e social; 

II. Da defesa do meio ambiente, especialmente no âmbito institucional; 

III. Do compromisso com as ações de inclusão social; e, 

IV. Da defesa da memória cultural e do patrimônio cultural. 

 

Dessa forma, considerando a Missão, a Visão e os Valores Institucionais, 

definem-se, no conjunto de políticas de responsabilidade social, as seguintes 

prioridades: 

 

I. Elaborar estratégias que oportunizem à Instituição, como um todo, 

conhecer, planejar e executar ações constitutivas da política de 

responsabilidade social institucional; 

II. Utilizar normas que possibilitem a transparência das ações, vinculadas à 

implementação da política de responsabilidade social na Instituição; 

III. Estruturar atividades de responsabilidade social, considerando os impactos 

administrativos, financeiros, sociais e culturais desse processo; 

IV. Comprometer a comunidade acadêmica com a promoção da ética e do 

desenvolvimento sustentável; 

V. Implementar a melhoria contínua dos programas, projetos, ações e 

atividades em desenvolvimento no ensino, na pesquisa/iniciação científica, 

na extensão e na gestão; 

VI. Estruturar metodologicamente o processo de implementação e execução de 

metas de responsabilidade social na instituição; 

VII. Instituir mecanismos organizacionais que oportunizem o conhecimento e a 

possibilidade de inserção em atividades de todos os setores e unidades, 

bem como na comunidade externa; 
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VIII. Construir um sistema de monitoramento e avaliação da política de 

responsabilidade social, descentralizado e integrado, objetivando 

reconhecer o alcance das ações e a possibilidade de novas respostas às 

necessidades sociais, econômicas e ambientais. 

 

Como instituição de ensino superior comunitária, além do compromisso com a 

construção do conhecimento, a UNIVALE tem se comprometido cada vez mais com a 

responsabilidade de disponibilizar o conhecimento a favor da comunidade. Dessa 

forma, a sua abordagem junto aos grupos comunitários tem dimensões permanentes. 

São ações organizadas em torno de programas e projetos de ação comunitária e 

prestação de serviços que possibilitam a produção de respostas eficazes, inovadoras 

e criativas diante das múltiplas determinações da questão social. 

Essas ações são direcionadas à população de baixo poder aquisitivo, de forma 

complementar ao poder público e estão em consonância com a Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, no intuito de possibilitar àqueles, que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, o acesso a programas, projetos e serviços que 

propiciem melhoria na qualidade de vida. 

Além dos programas e projetos de ação comunitária e prestação de serviço, a 

UNIVALE desenvolve também programas de bolsas para os alunos que comprovem 

a precariedade da sua condição socioeconômica, como uma forma de lhes possibilitar 

o acesso e a permanência na instituição. 

A definição da política está intrinsecamente relacionada à missão da UNIVALE 

e pode ser construída ao longo de sua trajetória histórica. Nesse sentido, abarca 

inúmeras atitudes individuais que, voltadas para o bem comum, têm o poder de 

transformar a realidade de comunidades inteiras. 

2.9.1 Diretrizes Curriculares Nacionais para educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

Em atendimento à Lei N° 11.645, de 10/03/2008 e à Resolução CNE/CP N° 01, 

de 17 de junho de 2004, com a inclusão da temática da História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades curriculares do curso. 
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2.9.2 Disciplina de Libras 

Os projetos pedagógicos dos cursos contemplam a disciplina de Libras na 

estrutura curricular do curso, como obrigatória nos cursos de formação de professores 

e como optativa em todos os outros cursos da educação superior, conforme Decreto 

n. 5.626/2005. 

2.9.3 Políticas de Educação Ambiental 

Em atendimento à Lei n. 9.795, de 27, de abril de 1999 e ao Decreto n. 4.281, 

de 25 de junho de 2002, há a integração da Educação Ambiental às disciplinas dos 

cursos de modo transversal, contínuo e permanente. 

 

2.9.4 Política de Educação em Direitos Humanos 

Em atendimento à Resolução CNE N. 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece 

as Diretrizes Nacionais para a educação em Direitos Humanos, ocorre a inclusão de 

temas transversais em todos os cursos. 

2.9.5 Política de proteção do direito da pessoa com transtorno do Espectro 

Autista 

Em atendimento à Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que estabelece 

as Diretrizes Nacionais para o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista. 

2.9.6 Políticas para Educação Inclusiva 

A UNIVALE cumpre, no tocante à acessibilidade das pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida, o disposto na CF/88, em seus Artigos 205, 206 e 208 e 

na legislação vigente, especialmente na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 

5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011, e na Portaria N° 3.284/2003. 

“Os estudantes com ‘necessidades educacionais especiais’ devem ter acesso 

à escola normal, que deve acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada no 
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aprendiz, capaz de atender às suas necessidades.” (Declaração de Salamanca, apud 

GOMES, 2009. p. 34). 

Do ponto de vista teórico, “a diversidade pode ser entendida como a construção 

histórica, cultural e social das diferenças” (GOMES, 2008, p. 17). Isso significa a 

variedade e a multiplicidade que se constroem no contexto social; e, assim, pode ser 

entendida como uma questão que se torna cada vez mais complexa, quanto mais 

complexas vão se tornando as sociedades. 

A discussão sobre a diversidade na política de uma instituição de ensino implica 

na compreensão de que os aspectos observáveis que se aprende a ver como 

diferentes (étnico-raciais, sociais, geracionais, de religiosidade, de gênero, de 

orientação sexual, de pessoas com deficiências, entre outros) só passaram a ser 

percebidos dessa forma porque os sujeitos históricos, na totalidade das relações 

sociais, no contexto da cultura e do trabalho, assim os nomearam e identificaram. A 

importância dessa compreensão está na relação estreita entre o olhar e o trato 

pedagógico da diversidade e a concepção de educação que informa as práticas 

educativas da instituição. 

A concepção que identifica a diversidade como norma da espécie humana - os 

seres humanos são diversos em suas personalidades, em suas experiências culturais 

e em suas formas de perceber o mundo – orienta a abordagem da diversidade e 

também ressalta que a luta pelo direito à diversidade não se opõe à luta pela 

superação das desigualdades sociais. 

Nessa linha de pensamento, o trato pedagógico da questão da diversidade 

indica que uma das dimensões do processo de inclusão social é a inclusão escolar, 

conjunto de políticas públicas e particulares com a finalidade de levar a escolarização 

a todos os segmentos humanos da sociedade, com ênfase na infância e na juventude. 

No Brasil, a Constituição de 1988 assim como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 9.394/96 destacam a importância e a urgência de se 

promover a inclusão educacional como elemento formador da nacionalidade. 

Os diversos ambientes da instituição estão preparados para receber pessoas 

com necessidade especiais, em consonância com a legislação específica vigente 

(Decreto 5296/04 e 5773/06): 
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I. Acessibilidade Atitudinal – São implantadas ações e projetos 

relacionados à acessibilidade em toda a sua amplitude, sem 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. São priorizados 

recursos para essas ações. 

II. Acessibilidade Arquitetônica – As barreiras ambientais físicas são 

eliminadas, com a existência de rampas, banheiros adaptados, piso 

antiderrapante, entre outras. 

III. Acessibilidade Metodológica – As metodologias e técnicas de 

aprendizagem são priorizadas, tanto quanto a forma como os 

professores concebem conhecimento, avaliação e inclusão educacional, 

promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do 

tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de 

estudantes com deficiência. 

IV. Acessibilidade Programática – Sensibilização das políticas de 

regulação e acesso facilitado às informações de direitos e deveres dos 

estudantes. 

V. Acessibilidade Instrumental – As ferramentas de estudo devem 

superar barreiras, priorizando a qualidade do processo de inclusão 

plena. 

VI. Acessibilidade nos Transportes – Elimina barreiras de locomoção, 

promovendo facilidade e segurança. 

VII. Acessibilidade nas Comunicações – A comunicação interpessoal 

prevê eliminar barreiras. 

VIII. Acessibilidade Digital – Utiliza-se de diferentes recursos e ajudas 

técnicas para que o estudante tenha acesso à informação e ao 

conhecimento, independentemente de sua especial necessidade. 

Nessa perspectiva, a oferta de disciplinas e cursos na modalidade EaD 

contribuem para maior acessibilidade dos alunos em tempos e espaços diferenciados. 

2.10 POLÍTICAS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

A UNIVALE percebe a avaliação como fonte de informações para assegurar a 

realização de atividades pedagógicas e institucionais, necessárias à promoção da 
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qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação do discente e da melhoria 

institucional. 

Nesse contexto, por meio da análise diagnóstica, foi elaborada estratégia de 

referência para o dimensionamento das ações com o intuito de perceber, levantar, 

analisar, adequar, orientar, reestruturar e replanejar as atividades adequadas às 

novas situações. 

 No que tange à sua operacionalização, a avaliação está prevista em vários 

órgãos institucionais, podendo ser assim dimensionada: 

 

I. Avaliação via Comissão Própria de Avaliação – CPA, do cumprimento 

das metas e ações contidas no PDI; 

II. Avaliação da execução dos projetos pedagógicos dos cursos, pelos 

órgãos colegiados, Núcleos Docentes Estruturantes, comissões 

externas de avaliação, discentes e egressos; 

III. Avaliação das atividades institucionais sob a ótica dos discentes e dos 

docentes; 

IV. Avaliação das atividades institucionais, por meio dos projetos de 

extensão e intervenção social, sob o olhar dos parceiros e das 

comunidades envolvidas; 

V. Avaliação do desempenho institucional, pelos órgãos empregadores e 

entidades conveniadas; 

VI. Avaliação de desempenho dos discentes, por meio do ENADE; 

VII. Avaliação dos projetos de pesquisa/iniciação científica, pelos aceites 

para divulgação em encontros, conferências, congressos e publicações 

de artigos e resumos. 

2.11 POLÍTICAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS 

2.11.1 Corpo Docente 

A contratação de docentes está vinculada à capacidade do futuro docente em 

contribuir para a formação do egresso com o perfil definido, tanto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos quanto ao perfil institucional expresso no PPC. 
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Para compor seus quadros, a instituição buscará, preferencialmente, docentes 

mestres e doutores com formação adequada aos projetos pedagógicos dos cursos e 

experiência profissional acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois anos. 

Também, de forma preferencial, o regime de trabalho será em tempo Parcial ou 

Integral. 

Entende-se como adequação do docente ao projeto pedagógico do curso a sua 

capacidade em contribuir, de forma efetiva, para a orientação dos alunos na 

construção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Isso significa, em 

termos gerais, a contribuição para a formação de profissionais aptos a tomar decisões, 

fundamentadas em princípios científicos, com atitudes profissionais dentro dos 

princípios da ética e da responsabilidade social. 

A forma de contratação e os critérios de avaliação de desempenho são 

regulamentados pela instituição, levando-se em conta as especificidades dos cursos 

e disciplinas ofertadas nas modalidades de ensino EaD. 

 

2.11.2 Corpo Técnico-administrativo e de Tutores 

A contratação de pessoal técnico-administrativo está vinculada às 

necessidades explicitadas em cada projeto pedagógico de curso e às relacionadas ao 

apoio e à gestão das atividades acadêmicas e administrativas. 

O contrato de trabalho está vinculado à CLT, devendo as vagas disponíveis, 

serem preenchidas mediante avaliação da formação e do perfil do candidato, 

coerentes com as atividades a serem desenvolvidas. 

No caso dos tutores para atuação nos cursos e disciplinas EaD, a contratação 

será feita levando-se em conta as especificidades dessa modalidade de ensino.
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3 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A UNIVALE, para efeitos de sua administração, compreende a estrutura 

organizacional a seguir: 

3.1 ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS 

a) Conselho Universitário – CONSUNI 

b) Colegiado de Curso 

3.2 ÓRGÃOS AVALIATIVOS E PROPOSITIVOS 

a) Comissão Própria de Avaliação – CPA 

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE 

3.3 ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

a) Reitoria  

b) Pró-Reitoria Acadêmica – PROACAD 

c) Coordenações de Curso 

 

De acordo com o disposto em seu estatuto, a Fundação Percival Farquhar – 

FPF, entidade mantenedora, zela pela observância das finalidades propostas neste 

documento e pela orientação da UNIVALE. Responsabiliza-se pela aprovação da 

proposta orçamentária, prestação de contas, administração e aprovação da criação 

de instâncias administrativas, acadêmicas e de apoio, dentre outras atividades. 

A estrutura organizacional da UNIVALE, descrita em seu regimento geral e 

estatuto, é dinâmica e flexível, concebida como um meio para o cumprimento de sua 

missão e consecução dos objetivos e metas propostos. 

No âmbito executivo, Reitoria, Pró-Reitoria Acadêmica e coordenações de 

cursos são os órgãos da administração superior. Os cursos são as unidades 

constitutivas que concentram atividades de ensino, pesquisa e extensão concernentes 
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a uma área específica do saber. Os setores complementares destinam-se a 

desenvolver atividades concernentes a áreas especializadas, visando estabelecer 

interação entre instituição e comunidade (interna e externa). Há ainda, setores 

constitutivos e complementares vinculados à administração superior ou Diretoria 

Executiva da FPF, aos quais compete o exercício de atribuições normativas e de 

controle. 

A administração em regime participativo é realizada através dos diversos 

órgãos colegiados. Os órgãos colegiados são instâncias deliberativas, constituídas 

por representantes do corpo docente, discente e administrativo. Tais órgãos têm as 

seguintes funções: dar auxílio e colaboração àqueles que ocupam cargos do mesmo 

órgão e instância e deliberar sobre projetos, propostas de ação e decisões tomadas 

nas diversas instâncias da estrutura organizacional. Eles se dispõem de forma 

hierarquizada, permitindo que se recorra à instância superior sobre decisões tomadas 

por uma instância inferior. 

A Figura 1 (Organograma da Universidade Vale do Rio Doce) apresenta o 

organograma da UNIVALE, destacando, com base no regimento geral, os órgãos da 

administração central, unidades constitutivas e os órgãos colegiados que apoiam 

essas instâncias. 

Além dos órgãos descritos no organograma, a UNIVALE possui diversas 

unidades complementares ligadas aos setores, às coordenações e assessorias, 

destinadas ao desenvolvimento de atividades concernentes a áreas especializadas, 

visando estabelecer interação entre instituição e sociedade.  Essas unidades 

complementares são apresentadas ao longo do documento, juntamente com o 

detalhamento de suas principais unidades. 
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Figura 1 – Organograma da UNIVALE 
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3.4 AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 

A UNIVALE goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, nos termos do Art. 207 da Constituição Federal, de 1988. 

A autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial consiste da 

competência de estabelecer e executar a política de gestão, conforme instituído neste 

PDI e/ou em orçamento  

Entende-se por autonomia de gestão patrimonial a competência para 

administrar os recursos patrimoniais colocados à disposição da mantida para o fiel 

cumprimento de suas finalidades. 

3.5 RELAÇÃO DE PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E 

EMPRESAS 

A UNIVALE tem, atualmente, parcerias e convênios com as seguintes 

instituições públicas e privadas, empresas e escolas: 

 

 
Empresas Concedentes de Estágio  

com Convênios vigentes em 09/03/2017 

01 A Correa Siman – Odontologia – ME (Clínica Sorriso) 

02 Academia Corpore Studio Fitness Ltda – ME (Corpore Studio Fitness) 

03 Acender Peças e Serviços Ltda 

04 Actual Engenharia Mineral e Ambiental Ltda 

05 Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais 

06 Agência de Integração Empresa Escola Ltda – AGIEL 

07 Agência Interativa.Net 

08 Agente de Integração Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais-
CIEE/MG 

09 Agente de Integração ISBET – Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e 
Desenvolvimento 
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10 Agnus Assessoria Pública Ltda 

11 Agropec Armazém Geral Ltda – NUTRIBOI 

12 Albra Engenharia Ltda – ME 

13 Almeida e Andrade Engenharia Ltda – ME 

14 Alphaville Urbanismo Ltda 

15 Altho Empreendimentos e Construções Ltda – Construtora Cherem 

16 Amafarma Ltda – ME 

17 Ambiente Mais Consultoria Ltda – ME 

18 AMP Elétrica Eireli 

19 Analab Laboratório de Análises Clínicas Ltda – ME 

20 Análise Consultoria & Contabilidade Ltda – ME 

21 Anderson Caetano Gusmão – Me (Proenc Engenharia) 

22 Animal Pharma Ltda – Me 

23 Anna Cotta Arquitetura e Construções Ltda 

24 Antares Engenharia e Consultoria Ltda 

25 Antares Reciclagem Ltda – ME 

26 Apolo Fisical Ltda 

27 Araújo, Barbosa & Cunha Sociedade de Advogados (ABC Sociedade de 
Advogados) 

28 Armix Armações e Premoldados Ltda 

29 Arquiplan Ltda 

30 Arquiteta e Urbanista Ana Flávia Dutra Silveira 

31 Arquiteta e Urbanista Bárbara Poliana Campos Sousa 

32 Arquiteta e Urbanista Priscila Barreto Costa (Priscila Barreto Costa) 

33 Arquiteto Arquitetura e Projetos Ltda – ME 

34 Associação Cultural Educativa e de Assistência Social (Colégio Lourdinas) 

35 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares – 
APAE 

36 Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – APMI 

37 Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC 

38 Associação dos Magistrados Mineiros – AMAGIS 
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39 Associação Esportiva Figueira – A.E.F 

40 Associação Homens do Amanhã 

41 Associação Prefeito Hélcio Valentim de Andrade 

42 Associação Santa Luzia de Governador Valadares 

43 Associação Valadarense de Assistência aos Direitos e Deveres do 
Excepcional – AVADDE 

44 Atarp 

45 Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A 

46 Banco ABN Amro Real S/A – SANTANDER 

47 Barbosa & Marques S/A 

48 Beneficência Social Bom Samaritano 

49 Biccas Assessoria e Cobranças 

50 Big Mais Supermercados Ltda 

51 Bigcard Administradora de Convênios e Serviços Ltda 

52 Brenno Lynikon Campos Leite – ME (Blokus Engenharia) 

53 Brunna Stephany Rodrigues 

54 Bruno Mickaell Freitas Coelho 

55 By Moto GV Veículos e Peças Ltda 

56 Caixa Escolar Professora Salvina dos Santos Ferraz (Escola Municipal Maria 
da Conceição Ferreira) 

57 Cardoso e Cardoso Engenharia Ltda – ME 

58 Caroline Nogueira Couto 

59 Casa de Recuperação Dona Zulmira da Sociedade São Vicente de Paulo 

60 Casa Ortopédica Ltda 

61 Categoria Turismo e Viagens Ltda 

62 Catuaba Cristal Ltda 

63 Cedov Ltda 

64 Central Laboratório de Análises Clínicas Ltda – ME 

65 Centro de Desenvolvimento Profissional – CEDEP 

66 Centro de Educação e Desenvolvimento Social da Ilha – CEDES 

67 Centro de Ensino Especial – CENESP 
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68 Centro de Saúde e Pesquisas Biológicas - Laboratório BIOCESP 

69 Centro de Treinamento Físico Ltda (Academia Corpo e Mente) 

70 Centro Educacional Maria Andresa Ltda – ME (CEMA) 

71 Centro Odontológico Giacomini Ltda – ME 

72 CGC Homeopatia Ltda 

73 Chua Distribuidora de Alimentos e Representações S/A – CHUA 

74 Ciale Indústria e Comércio de Alimentos do Leste Eirelli 

75 Cimcop Engenharia e Construções S/A (CIMCOP) 

76 Cláudio Geraldo Maciel - Supermercado Maciel – ME 

77 Climep Ltda 

78 Colégio Rúbia Coelho Ltda 

79 Companhia Materiais Sulfurosos Matsulfur 

80 Companhia Vale do Rio Doce 

81 Condomínio Cidade GV Shopping 

82 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA/MG 

83 Consórcio UHE Baguari 

84 Construaço Engenharia Ltda 

85 Construminas Construtora e Empreendimentos LTDA – CONSTRUMINAS 

86 Construtora Canal Eireli – ME 

87 Construtora Diretriz Ltda 

88 Construtora Hercon Ltda 

89 Construtora Kross Ltda 

90 Construtora Lopes e Martins Ltda – Me (Lopes e Martins) 

91 Construtora Maciel Eirelli – EPP 

92 Construtora Melca Ltda – EPP 

93 Construtora Nascimento e Costa Ltda – ME 

94 Construtora Predileta Ltda 

95 Construtora Única Ltda 

96 Construtora XPEC LTDA 

97 Contabilidade Betel Ltda – ME 
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98 Contabilidade Central Ltda 

99 Contadei Ltda – ME 

100 Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce Ltda 

101 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Conselheiro Pena e Região Ltda 
– SICOOB CREDICOPE 

102 Cooperativa de Poupança e Crédito de Livre Admissão do Vale do Rio Doce 
Ltda – SICOOB CREDIRIODOCE 

103 Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Conselheiro Pena 

104 Corral Contabilidade Rural e Advocacia 

105 Covepe – Comércio de Veículos Pesados Ltda 

106 Criativa Engenharia Ltda – Me 

107 D.G De Souza (Academia Órbita Fisical Center) 

108 Débora Tameirão Lisboa 

109 Delicius Industria de Alimentos Ltda 

110 Doctor Pharma Ltda 

111 Douglas Coutinho de Souza 

112 Dr. Amarildo Fernandes Teles 

113 Drogaleste Perfumaria & Cosméticos Ltda (DROGALESTE) 

114 Drogaria Abdala Rangel Ltda 

115 Drogaria Amarante Ltda 

116 Drogaria Atacamed Ltda – ME 

117 Drogaria Coelho e Coelho Ltda 

118 Drogaria Corbelli Ltda (Farmaluz) 

119 Drogaria Divino das Laranjeiras Ltda – ME (Drogaria Central) 

120 Drogaria do Lili Ltda 

121 Drogaria e Drugstore Fernando Ltda – ME (Farmácia do Fernando) 

122 Drogaria e Perfumaria Barroso Ltda (Drogaria Mansur) 

123 Drogaria e Perfumaria Coelho Silva Ltda – ME (Farmácia Brasil) 

124 Drogaria e Perfumaria Santa Efigênia Ltda 

125 Drogaria ELS Ltda – ME (Drogaria e Perfumaria Tarumirim) 

126 Drogaria Eniele Ltda 
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127 Drogaria Félix Ltda – ME 

128 Drogaria F e S Ltda (Drogaria Líder) 

129 Drogaria Fidelis Ltda – ME 

130 Drogaria França Ltda 

131 Drogaria Fróis e Cunha Ltda – ME (Drogaria Líder) 

132 Drogaria Genérica Ltda – ME 

133 Drogaria Gomes e Farias Ltda – ME (Drogaria do Povo) 

134 Drogaria Leitão Neto Ltda 

135 Drogaria Lírio Resende Ltda 

136 Drogaria Lourdes Ltda 

137 Drogaria M&G Ltda (Drogaria Itafarma) 

138 Drogaria Neto Ltda 

139 Drogaria Pague Pouco Tumiritinga Ltda – ME (Drogaria Pague Pouco) 

140 Drogaria Predileta Ltda – ME 

141 Drogaria Resende Ltda – ME 

142 Drogaria Safira 

143 Drogaria Sardoá Ltda – ME 

144 Drogaria Xavier e Kassis Ltda 

145 E G do Amaral Junior Me 

146 E&F Contabilidade e Assessoria Ltda - ME (EBICON – Contabilidade e 
Assessoria) 

147 Eduardo Pereira Bastos 

148 Eliana Alves Reis Ferreira – ME (Bioanálises Laboratório) 

149 Empreendimentos Pague Menos S/A (Farmácia Pague Menos) 

150 Enéias Antônio Ferreira Pinto 

151 Engelmig Elétrica Ltda 

152 Enpex Engenharia Ltda 

153 Escola Balãozinho Ltda – ME (Escola Infantil O Balãozinho Vermelho) 

154 Escola Pedacinho de Gente 

155 Escritório de Arquitetura e Decoração de Interiores – ARQFORMA 

156 Espaço Educacional Caminho do Saber Ltda 
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157 Espaço Educacional Vieira Cabral Ltda 

158 Estereotipo Fitness Academia de Ginastica Ltda 

159 Ethos - Núcleo de Engenharia e Psicologia Ltda – ME 

160 Evolução Contabilidade e Consultoria Ltda 

161 Exata Publicidade Ltda 

162 Farmácia Biofarma – Sr. Farma Ltda – ME 

163 Farmácia Fernandes Ltda – EPP (FARMALUZ) 

164 Farmácia Pazi Ltda – EPP (Drogaria Esplanada) 

165 Farmácia São José de Mantena Ltda – ME 

166 Farmácia Vitalisa Ltda 

167 Fármacos Vasconcelos e Prado Ltda 

168 Fernanda Madeira do Nascimento – ME 

169 Fernandes e Pereira Advogados e Associados S/C 

170 Fernando Aníbal da Silva 

171 Fontes e Senra Construtora Ltda 

172 Frigorífico Leste Ltda 

173 FT Kantina (APETITEC) 

174 Fundação Educacional Jorge Ferraz 

175 Fundação João XXIII (Rádio Por Um Mundo Melhor) 

176 Fundação Rádio TV Educativa Rio Doce (TV Rio Doce) 

177 Fundação São Francisco Xavier – Hospital Márcio Cunha 

178 Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA 

179 Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Peçanha (Fundo 
Municipal de Saúde) 

180 Furnas - Centrais Elétricas S/A 

181 FW Drogaria Ltda 

182 Geraldo Magela Purri Alves de Sousa 

183 Gerdau S/A 

184 Gerselma de Abreu Figueiredo Terra – ME 

185 Gildrogas Ltda 

186 GMC Calçados e Confecções (Arêdes Calçados) 
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187 Govercon – Assessoria e Consultoria Técnica em Gestão Pública Eireli – ME 

188 Granja Oriente Ltda 

189 GTB Construções Ltda 

190 Gutemberg Dias de Oliveira – ME (GDOL Engenharia) 

191 H.S Faroni – ME (Fasor Industrial) 

192 Haifa Importação e Exportação de Moveis Ltda – ME (Haifa Móveis de 
Madeiras de Demolição) 

193 Heringer Terraplenagem Transporte Ltda – ME 

194 Hermafa Construtora Ltda 

195 Hilda Fabiana Moura Marques – ME 

196 Hospital Bom Samaritano 

197 Hospital Evangélico de Mantena 

198 Hospital Nossa Senhora das Graças 

199 Hospital São Lucas de Governador Valadares 

200 Hospital São Lucas de Itabirinha 

201 HP Treinamento e Informática 

202 HW Sistemas e Computadores Ltda – ME 

203 Imobiliária BF Ltda – ME (Kartal Engenharia) 

204 Impacto Ambiental Projetos Civis e Ambientais Ltda 

205 Indústria de Laticínios Palmeira dos Índios S.A/ ILPISA 

206 Instituto Carlos Chagas Ltda (Laboratório Carlos Chagas) 

207 Instituto Educacional do Futuro (Escola do Futuro) 

208 Instituto Educacional Perpétuo e Sá Ltda – ME (Escola Infantil Balão Mágico) 

209 Instituto ELO 

210 Instituto Euvaldo Lodi – IEL – Núcleo Regional de Minas Gerais 

211 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas Gerais - 
Campus Governador Valadares 

212 Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA 

213 Instituto Nosso Lar 

214 Instituto Presbiteriano de Serviço Social Educação Cultura e Pesquisa 

215 Instituto Universal de Desenvolvimento Social – IUDS – Agente de Integração 
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216 Intercon Construtora Ltda 

217 Irmãos Biagi SA Açúcar e Álcool 

218 Irmãos Mattar e Cia Ltda (Farmácia Indiana) 

219 IRP Construtora Ltda 

220 J D Silva e Martins – ME (João Daniel e Martins) 

221 J. Pharma Hospitalar Ltda 

222 Jadir Carneiro Avelino – ME 

223 Jam Comércio de Tecidos Ltda 

224 Jato Verde Irrigações Ltda 

225 JC Soluções Rurais Ltda – ME 

226 JN Construtora e Engenharia Ltda 

227 João Bosco de Andrade Nogueira Chagas – ME (Farmácia Dom Bosco) 

228 João Gilberto de Paula Viana e Cia Ltda (Drogaria Nossa Senhora Aparecida) 

229 José Antônio de Oliveira 

230 Justiça Federal de Primeiro Grau Em Minas Gerais 

231 Laboratório Belmar Ltda 

232 Laboratório de Análises Clínicas Mantena Ltda – ME 

233 Laboratório de Patologia Clínica - Análises Clínicas Valbusa Ltda 

234 Laboratório Dr. Michele Ltda 

235 Laboratório Laborval Ltda 

236 Laboratório Oswaldo Cruz Ltda 

237 Lage e Scarabeli Comércio de Veículos Ltda (Concessionária Nissan) 

238 Lana Consultoria - Edmilson Lana da Silva – Me 

239 Lar Fabiano de Cristo – Casa Irmão Palminha 

240 Larverdelar Projetos Sustentáveis e Consultoria Ambiental Ltda 

241 Libe Construtora Ltda 

242 Líder Consultoria Contábil e Perícias Ltda – ME 

243 Lins e Lins Drogaria Ltda 

244 LP dos Santos – ME (AGROMIG) 

245 Luciana Côrtes Sociedade de Advogados 
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246 Luciana França Coelho 

247 M A S Transportes Ltda 

248 M.A Produtos Farmacêuticos Ltda – ME (Farmácia Santos) 

249 M3 Sistemas de Informática Ltda 

250 Mafrial Matadouro e Frigorifico Ltda 

251 Marcelo Cruz dos Reis (Contabilidade Opção) 

252 Maria Aparecida Teixeira Badaró – ME (Staff Contábil) 

253 Maria de Fátima Siqueira Soares 

254 Maria do Carmo Bastos Santos & Cia Ltda – ME (Rebelo Garcia e Cia Ltda – 
ME) 

255 Marilene Firmato Esteves Menta 

256 Marjorie de Almeida 

257 Marlene Franklin & J. Calili Advogados Associados 

258 Matos e Santos Fitness Empreendimentos Ltda – ME 

259 Maurício Lima dos Santos 

260 Máxima Construtora e Locadora Ltda 

261 Mayron Cesar Resende Silva – Me 

262 MD Tintas Ltda 

263 Minastec Produtos e Serviços de Informática Especializada Ltda 

264 Mineração Leste Ltda EPP 

265 Minervino Imóveis Ltda 

266 Ministério da Aeronáutica – Centro Técnico Aeroespacial 

267 Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 3° 
Região de Governador Valadares 

268 Ministério Público Federal 

269 Mira Informática Ltda 

270 Miramar Produtos Alimentícios Ltda 

271 Mol & Mansur Serviços Médicos e Psicotécnicos Ltda 

272 Mosca Produção Audiovisual Ltda 

273 MT Construtora Ltda – ME 

274 Município de Aimorés (Prefeitura Municipal de Aimóres) 
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275 Município de Alpercata 

276 Município de Bom Jesus do Galho 

277 Município de Central de Minas (Central de Minas Prefeitura Gabinete do 
Prefeito) 

278 Município de Conselheiro Pena 

279 Município de Divino das Laranjeiras 

280 Município de Goiabeira (Prefeitura Municipal de Goiabeira) 

281 Município de Gonzaga 

282 Município de Governador Valadares 

283 Município de Guanhães   

284 Município de Itabirinha 

285 Município de Itanhomi 

286 Município de Mantena 

287 Município de Mantenópolis 

288 Município de Mendes Pimentel 

289 Município de Monte Formoso (Monte Formoso Prefeitura Municipal) 

290 Município de Peçanha 

291 Município de Santa Efigênia de Minas 

292 Município de São Félix de Minas (Prefeitura Municipal de São Félix de Minas) 

293 Município de São João do Manteninha (Prefeitura Municipal São João do 
Manteninha) 

294 Município de São João do Manteninha (Prefeitura Municipal São João do 
Manteninha) 

295 Município de Sardoá 

296 Município de Sobrália 

297 Município de Tumiritinga 

298 Município de Virgolândia (Virgolândia – Prefeitura/Gabinete do Prefeito) 

299 Mylena Nascimento Rodrigues 

300 Neomp Núcleo Especializado em Odontologia Medicina e Psicologia 

301 Next Equipamento e Plotagem Ltda – ME (JR Embalagens) 

302 Novo Design-Arquitetura e Decoração 

303 NUBE-Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda 
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304 Núcleo de Fisioterapia S/C Ltda 

305 Núcleo Engenharia Ltda 

306 Nutrival Nutrientes Valadares Ltda 

307 Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Engenheiro 
Caldas – MG 

308 Oficio do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Governador Valadares 

309 Onco Rad-Serviços de Oncologia e Radioterapia Ltda – ME (N.E.O Núcleo de 
Especialistas em Oncologia) 

310 Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 

311 Ordem Religiosa das Escolas Pias Padres Escolápios – Obra Social Itaka 
Escolápios 

312 ORTEC - Contabilidade Ltda 

313 Ortecon Assessoria Ltda – ME 

314 Otto Klier Sedlmaier 

315 P & M Distribuidora Farmacêutica Ltda (Atacamed Distribuidora Farmacêutica) 

316 P. A. Leal Ltda – ME 

317 Patenge – Pavimentação, Terraplanagem, Engenharia Ltda – EPP 

318 Patrick Morais Guimarães 

319 Pedreira São João Ltda 

320 Pedreira Um Valemix Ltda 

321 Pedro Lino Hanauer de Moura 

322 Pilar Engenharia e Construção Ltda 

323 PLA Engenharia Ltda 

324 Pódio Engenharia Ltda – PROJECON 

325 Policia Civil do Estado de Minas Gerais 

326 Ponto de Equilíbrio Ltda 

327 Posto de Medicamentos Beth Pharma Ltda – Me 

328 Precisa Soluções Empresariais Ltda – ME 

329 Prefeitura Municipal de São Geraldo do Baixio 

330 Prefeitura Municipal de Tarumirim 

331 PREFISAN Ltda 
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332 Preserve Consultoria Ltda – ME 

333 Primeira Engenharia Ltda 

334 Procuradoria Geral de Justiça 

335 Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Governador Valadares 

336 Programa Futuro Feliz (Futuro Feliz) 

337 Prominex Mineração Ltda 

338 Província Santa Clara - Colégio Franciscano Imaculada Conceição 

339 R Mor Perícias e Avaliações Ltda 

340 Ralitec Engenharia Ltda 

341 Rayan Machado Santos Vieira   

342 Reciclar GV Materiais Recicláveis Ltda – ME 

343 Rede Cidadã 

344 Refrigeração Dankine Ltda 

345 Restaurante Boutique do Sabor Ltda 

346 RG Forte Construtora Ltda 

347 RH ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP 

348 RM e Lucciola Engenharia e Consultoria Ltda – ME 

349 Rodima Topografia Ltda – ME 

350 Rodrigo Rocha Carvalho 

351 Rodrigues Engenharia Integrada Ltda – ME 

352 Rosely Rocha de Almeida Me 

353 Rosil Engenharia Ltda 

354 Sabino e Dias Assessoria em Gestão de Pessoas LTDA 

355 SANAR – Saneamento, Arquitetura e Urbanismo Ltda 

356 Santos Pavimentação Ltda 

357 Sarcinelli Fabri Advogados Associados S/C 

358 Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS 

359 Secretaria de Estado de Educação 

360 Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Engenheiro Caldas 

361 Servi Comercial Ltda 
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362 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR 

363 Serviço Social do Comércio-Administração no Estado de Minas Gerais (SESC) 

364 Sharla Maria Satheler Gonçalves 

365 Silva e Lima Ltda (Bio Fitness) 

366 Silvas Contabilidade Ltda 

367 Sodré Construções Ltda 

368 Solos Sondagem e Engenharia Ltda 

369 Som & Lab Ltda 

370 SOS Saúde Farmácia Ltda 

371 Soteco Contábil Eireli 

372 Souza & Bossi Empresarial Ltda – ME – Fórmula Academia 

373 SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S/A – Coca Cola 

374 Spaninglish Ltda (Centro de Cultural Anglo Americano – CCAA) 

375 Super Estágios Ltda ME – Agente de Integração 

376 Supra Topografia e Projetos Ltda 

377 Sustentável Engenharia e Construções Ltda 

378 TCN Engenharia Ltda – EPP 

379 Tecplan Projetos e Planejamentos Ltda (Tecplan Engenharia) 

380 Terceira Igreja Presbiteriana Renovada de Governador Valadares 

381 TF Serviços de Engenharia 

382 Thais Cavalcante Simões 

383 Thais Cavalcante Simões 

384 Três Amigos Academia Ltda – ME (Saúde Plena Academia) 

385 Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

386 Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região 

387 Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 

388 TV Leste Ltda 

389 TV Tiradentes Ltda – TV Alterosa Leste 

390 TV Vale do aço Ltda 

391 Unimed Governador Valadares Cooperativa de Trabalho Médico Ltda 
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392 Universidade Federal de Viçosa 

393 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – USIMINAS 

394 Vasconcellos e Fonseca Manipulação Ltda – EPP 

395 Vertical Barra Instalações e Montagens Eirelli – EPP 

396 Victor Sales Silvestre Barbosa 

397 Vigui Construtora Ltda 

398 Vitor Valbusa Caetano dos Santos - Serviços Contábeis – ME 

399 Wállace Eller Miranda Advogados Associados S/C 

400 Werley Vieira Martins 

401 Wetec Tecnologia 

402 Zerboni e Malva Engenharia Ltda 
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4 POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E CORPO 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

4.1 CORPO DOCENTE 

O corpo docente da UNIVALE é constituído dos professores integrantes do 

plano de carreira docente, estabelecido pela entidade mantenedora, e dos 

professores visitantes ou colaboradores. 

Os professores visitantes ou colaboradores têm suas atribuições e encargos 

definidos em normas específicas, aprovadas pelo Conselho Universitário e são 

contratados em caráter eventual e temporário para ministrar cursos, disciplinas ou 

atividades de magistério superior, por período não superior a dois anos. 

Os professores visitantes ou colaboradores poderão ingressar no plano de 

carreira docente se, após o período contratado, houver vaga disponível e verificado o 

cumprimento dos requisitos exigidos em cada caso, nível ou classe funcional. 

4.1.1 Critérios de seleção e contratação 

Considerando as exigências para a formação do profissional do milênio, 

definidas pela UNESCO, o rigor metodológico dos processos avaliativos interno e 

externo, o compromisso institucional com a oferta do ensino de qualidade e as 

orientações legais, a UNIVALE realiza o processo de recrutamento de docentes, por 

meio de processo público, amplamente divulgado, com periodicidade semestral, com 

vistas ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação, constituído por 03 (três) 

etapas: 

 

I. Serão selecionados, dentre os candidatos inscritos, os que 

apresentarem titulação compatível, experiência na área e produção 

científica. 

II. Após a seleção de curriculum, o candidato à docência será submetido à 

avaliação do seu perfil didático-pedagógico, por comissão específica, 

assim constituída: 

a) 01 representante da CPA – Comissão Própria de Avaliação; 
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b) 01 representante da área onde se registra a vacância;  

c) 01 pedagogo do corpo institucional ou professor com formação, 

em nível de graduação ou pós em Educação. 

 

A contratação é de responsabilidade da entidade mantenedora com critérios da 

CLT. A primeira contratação será por um semestre letivo, pendente a sua continuidade 

dos resultados da avaliação institucional. 

O processo seletivo para substituição é o mesmo para ingresso habitual. O 

docente deve passar por um processo seletivo, mediante banca examinadora, mesmo 

que o contrato seja por prazo determinado. 

4.1.2 Políticas de plano de carreira docente e regime de trabalho 

4.1.2.1 Plano de Carreira Docente 

O plano de carreira docente é o principal instrumento para a definição da 

política acadêmica da instituição. Seu objetivo é definir as grandes diretrizes dessa 

política, estabelecer os parâmetros para a avaliação do desempenho dos professores 

e para a sua qualificação, contribuindo para dar aos membros do corpo docente 

melhores condições para a realização de suas atividades. 

Sempre que necessário, são contratados professores substitutos para exercer 

atividades acadêmicas com prazo de permanência estabelecido. 

4.1.2.2 Regime de Trabalho 

Preferencialmente, a UNIVALE busca a contratação de docentes em regime de 

tempo parcial e de tempo integral, conforme quadro e gráficos a seguir: 

 

DEMONSTRATIVO DE REGIME DE TRABALHO 

REGIME DE TRABALHO TOTAL % 

INTEGRAL 84 32,81% 

PARCIAL 17 6,64 % 

HORISTA 155 60,55% 

TOTAL 254 100% 

Fonte: FPF/RH – 2017/1 
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4.1.2.3 Requisitos de titulação 

O corpo docente da UNIVALE é constituído de especialistas, mestres e 

doutores. Preferencialmente, busca-se a contratação de mestres e doutores. 

Em caráter eventual e por prazo determinado, a UNIVALE poderá contar com 

a participação de professores visitantes/convidados, de comprovada qualificação 

acadêmica ou profissional, para desenvolvimento de atividades/programas de ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão, bem como de professores substitutos nos 

impedimentos temporários de docentes da instituição, conforme quadro e gráfico a 

seguir: 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO 

TÍTULO N. TIT. % 

PÓS-DOUTOR 5 1,95% 

DOUTOR 22 8,59% 

MESTRE 93 36,33% 

ESPECIALISTA 136 53,13% 

TOTAL 256 100% 

Fonte: FPF/RH – 2017/1 
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4.1.3 Políticas de Capacitação e Qualificação Docente 

A política de capacitação e qualificação docente da UNIVALE tem por objetivo 

desenvolver e manter a qualidade dos docentes que atuam na IES e está estruturada 

em apoio à qualificação e titulação de docentes; incentivo à participação em eventos 

científicos, em pesquisa/iniciação científica e extensão e cursos de aperfeiçoamento 

e capacitação. 

Para ingressar na política de qualificação, o docente deve apresentar ao Reitor 

justificativa e os planos de estudo. O docente deverá apresentar um relatório após o 

término das atividades. 

A política de capacitação/aperfeiçoamento docente da UNIVALE visa agregar 

o domínio do conhecimento científico específico de sua área e as competências 

pedagógicas necessárias ao exercício da docência. 

Para tanto, existe a constante preocupação no sentido da intensificação dos 

programas de capacitação docente já existentes, com vistas ao melhor desempenho 

pedagógico dos professores, principalmente daqueles em estágio probatório. Esse 

programa prevê a realização de encontros e o estabelecimento de formas de diálogo 

com as áreas didáticas, no sentido de tentar superar dicotomia entre formação técnica 
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e formação pedagógica. 

Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes com as necessidades 

dos projetos pedagógicos de curso, e, considerando as diversas origens formativas 

dos docentes, a instituição, a cada semestre, orienta seus docentes nos seguintes 

aspectos: 

 

I. Quanto ao PDI da UNIVALE: 

a) Missão, visão, valores e diretrizes; 

b) Objetivos institucionais e o contexto regional; 

c) Políticas institucionais, constantes no PPI e suas aplicações no curso. 

 

II. Quanto ao PPC do curso: 

a) Objetivos do curso; 

b) Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do 

egresso; 

c) Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do 

curso. 

 

III. Plano de ensino e plano de aula: 

a) Metodologia de ensino, associada aos objetivos da disciplina ministrada; 

b) Elaboração de materiais e metodologias apropriados para EaD; 

c) Metodologia de avaliação e tratamento dos resultados; 

d) Atuação do NDE e do colegiado de curso; 

e) Encontros presenciais e atividades em ambiente virtual de 

aprendizagem; 

f) Sistema de acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos alunos. 

 

Além disso, na operacionalização das atividades de qualificação, os aspectos 

da organização pedagógica serão tratados pelo Setor de Gestão Pedagógica – GEPE. 

Em continuidade, os aspectos conceituais e profissionais específicos do curso serão 

tratados pela coordenação de curso, pelo NDE, por especialistas reconhecidos pelo 

mercado de trabalho e pelo suporte pedagógico. 

A UNIVALE estimula a qualificação acadêmica por meio de: 
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I. Critérios de admissão objetivos que priorizem a titulação, a experiência 

docente e a disponibilidade; 

II. Plano de incentivo à capacitação docente (cursos de Pós-graduação 

Lato e Stricto-Sensu); 

III. Incentivo à participação docente em cursos e estágios na área de 

atuação; 

IV. Incentivo à participação docente em eventos técnico-científicos; 

V. Critérios para progressão na carreira docente que contemplem titulação 

e produtividade. 

4.1.4 Aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional 

O quadro docente da UNIVALE é composto e estruturado em consonância com 

as políticas administrativas. Sendo assim, a instituição disponibiliza aos seus 

docentes, de forma objetiva e transparente, as definições no tocante aos critérios para 

admissão e progressão na carreira. 

A UNIVALE promove constantemente a qualificação do seu quadro docente por 

meio de treinamentos, e, dependendo da especificidade, contratam-se empresas 

especializadas na área. São ofertados cursos, palestras, simpósios e treinamentos 

aos seus professores por meio de ações diretas da instituição e/ou por meio de 

parcerias e convênios com empresas especializadas em cada área. 

Incentiva ainda a participação dos docentes em programas de mestrado e 

doutorado recomendados pela CAPES, além de cursos de pós-graduação pela 

UNIVALE. 

A UNIVALE conta com um Departamento de Gestão da Qualidade, responsável 

pela implantação e manutenção do sistema de gestão da qualidade na instituição que 

tem entre suas premissas a capacitação de seus colaboradores nos âmbitos geral e 

específico, em conformidade com suas áreas de atuação , levando em consideração 

as transformações nos campos científicos-tecnológicos e das relações sociais. 

4.1.5 Procedimentos de acompanhamento e avaliação do desempenho docente 

O acompanhamento das atividades docentes será feito em primeira instância 

pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE a quem competirá avaliar os planos de 

ensino e os planos de aula. 
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A avaliação da atuação do docente em sala de aula ficará a critério do 

coordenador de curso que acompanhará as ações do professor por meio das 

avaliações anuais da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Os instrumentos de avaliação da CPA são aplicados para cada uma das 

disciplinas que o docente ministra no curso. Assim, para cada disciplina, o docente 

tem uma avaliação em cada um desses instrumentos. 

O relatório avaliativo da CPA subsidia a avaliação do desempenho docente 

realizada semestralmente por cada curso. 

4.1.6 Cronograma de expansão do corpo docente 

A Instituição pretende manter em termos quantitativos o mesmo número de 

docentes, garantindo o percentual mínimo legal para regime de trabalho e titulação. 

 

4.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DE TUTORES 

4.2.1 Os critérios de seleção e contratação 

O corpo técnico-administrativo e de tutores é constituído por todos os 

funcionários da Instituição, excetuados os docentes. Se o contrato de trabalho incluir 

a função docente, esta terá prevalência sobre a função técnico-administrativa. 

O processo de contratação é feito por meio de seleção da formalização da vaga 

por edital, com captação de currículos, com as etapas formais de contratação, por 

entrevista, avaliação psicológica e aplicação de provas teóricas e práticas específicas 

ao cargo, além dos pré-requisitos que o cargo requer, tais como: experiência, 

formação/escolaridade. Além disso, são realizados exames médicos de contratação 

condizentes (audiometria, análises clinicas e outros) com os cargos a serem 

ocupados. 

Os candidatos para o quadro técnico-administrativo e de tutores somente 

podem ser contratados mediante seleção por meio de provas de conhecimentos 

gerais e habilidades específicas para cargos identificados na divulgação das vagas 

interna e externa. 
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A carreira dos técnicos-administrativos e de tutores será definida pela 

mantenedora, considerando capacitação e desenvolvimento, mérito profissional e 

tempo de serviço. 

O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo é CLT e a carga horária 

está vinculada às necessidades acadêmico-administrativas da UNIVALE. 

 

4.2.2 Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho 

Os técnicos-administrativos e os tutores são capacitados no exercício de suas 

atividades específicas e obedecem aos critérios estabelecidos no regimento geral e 

no plano de carreira do corpo técnico-administrativo da Instituição. 

A UNIVALE viabiliza o aprimoramento na área de atuação do colaborador e  

incentiva a formação e a atualização continuada, por meio de um programa de bolsas 

de estudo. 

 

4.2.3 Cronograma de expansão da titulação do corpo técnico-administrativo e 

de tutores 

O Corpo técnico-administrativo é contratado pelo regime CLT, segue a 

legislação vigente e também as diretrizes do Sindicato dos Auxiliares Administrativos 

do Estado de Minas Gerais. 

No caso dos profissionais tutores para atuar nas disciplinas e cursos ofertados 

na modalidade EaD, a contratação segue critérios estabelecidos de acordo com a 

legislação própria e referências de qualidade para EaD. 
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5 CORPO DISCENTE 

5.1 FORMAS DE INGRESSO 

 

5.1.1 Cursos de Graduação 

O ingresso do aluno na UNIVALE pode ocorrer pelas seguintes formas: 

I. Processo Seletivo: Forma de ingresso por meio de prova de seleção, 

facultado ao aluno que tenha concluído o ensino médio, sendo a 

classificação feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não 

obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelo edital do vestibular; 

II. Portador de Diploma de Curso Superior: Forma de ingresso facultada 

ao graduado em outro curso superior, independente de concurso 

vestibular, condicionada à existência da vaga no curso pleiteado; 

III. Mudança de curso: Forma de ingresso facultada ao aluno regular da 

UNIVALE que solicita mudança de curso e é condicionada à existência 

de vaga; 

IV. Transferência: Forma de ingresso facultada a alunos regulares de 

graduação em instituições de ensino superior, credenciadas pelo MEC, 

condicionada à existência de vaga e mediante processo seletivo. As 

transferências ex officio ocorrerão na forma da Lei; 

V. Por agendamento, para vagas remanescentes; 

VI. Os processos seletivos consistem em aplicação de provas sobre os 

conteúdos do ensino médio e redação e/ou por meio de análise de 

histórico escolar e redação, ou simplesmente pela nota do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM ou substituto. 

 
Será ainda considerado: 

I. Ingresso especial para estrangeiros conveniados com a mantenedora, 

convidados de intercâmbio por convênio de reciprocidade, e demais 

casos especiais legais autorizados pela Presidência da Mantenedora. 

II. Transferência ex officio, na forma da lei. 
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5.1.2 Cursos de Pós-graduação Lato e Stricto Sensu 

O ingresso dos alunos da UNIVALE nos cursos de Pós-graduação e Stricto 

Sensu ocorrerá por meio de editais publicados pela Reitoria, nos termos da legislação 

vigente. 

5.2 PROGRAMAS DE APOIO AO ALUNO 

A política de atendimento aos discentes da UNIVALE atende ao objetivo da 

avaliação institucional da educação superior do INEP/MEC, de contribuir para o 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior, por meio da valorização de sua missão, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação, da autonomia e 

da identidade institucional. 

Desde sua criação, a UNIVALE possui a característica peculiar de se constituir 

enquanto instituição comunitária preocupada com o desenvolvimento cultural e 

socioeconômico da região, significando assim uma atenção direcionada à qualidade 

dos serviços prestados à população e de modo especial ao acadêmico. Tem como 

missão promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de 

conhecimentos e colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua 

região de inserção, pautada na melhoria das condições de vida e na diversidade do 

ambiente e da cultura. 

Em relação à sua política de atendimento aos discentes, a UNIVALE 

disponibiliza uma rede de serviços que são prestados à comunidade interna e externa, 

os quais estão vinculados aos cursos e/ou outras dependências administrativas 

regidas por regulamentos próprios, que visam, sobretudo, reforçar e enaltecer os seus 

valores e princípios institucionais como “a justiça, a ética fundamentada em 

pressupostos democráticos, a cidadania, a igualdade, a solidariedade humana e o 

caráter comunitário”. 

As metas propostas para a política de atendimento aos discentes inclusas no 

plano de desenvolvimento institucional da UNIVALE, com vigência para o período de 

2014-2018, têm como objetivo contribuir para o fortalecimento das iniciativas já 

existentes na instituição, e desenvolver novas ações que propiciem o acesso, 

permanência e conclusão do curso pelo aluno na UNIVALE, podendo assim evitar os 
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índices de evasão, bem como favorecer aos estudantes, familiares e comunidade um 

acompanhamento socioeconômico, educacional e cultural para tornar mais qualitativa 

sua permanência na UNIVALE. 

Nessa perspectiva, a política de atendimento aos discentes da UNIVALE deve 

ser vista como parte essencial do processo de formação social que a instituição 

propõe a oferecer à sociedade, pois é seu dever primar pela inclusão dos estudantes 

e a dissipação de diferenças no meio educacional. 

Portanto, esta política de atendimento, juntamente com as ações estruturantes 

e articuladas às demais políticas institucionais, contribuirão para o acesso ampliado à 

graduação; o estímulo à permanência do aluno; à qualidade do desempenho 

acadêmico; o desenvolvimento de condições de acesso à cultura, ao esporte e ao 

lazer; além de buscar meios e soluções para facilitar a inclusão e a acessibilidade de 

estudantes deficientes ou com necessidades educacionais especiais. 

O conjunto de metas propostas para a política de atendimento aos discentes 

da UNIVALE foi relacionado conforme especificidades tratadas pelos domínios 

estabelecidos pelo MEC, sendo eles: 

 

• Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas); 

• Estímulos à permanência (programas de nivelamento, atendimento 

psicopedagógico); 

• Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil); 

• Acompanhamento dos egressos. 

5.2.1 Apoio Financeiro 

A Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da UNIVALE, oferece 

condições especiais para alunos com dificuldade financeira, permitindo-lhes o acesso 

ao ensino superior e garantindo a sua conclusão. Dessa forma, oferece bolsas e 

financiamento estudantil através do Governo Federal e programas institucionais 

privados, como: 

 

a) FIES – Fundo de Financiamento Estudantil: É um programa do Ministério 

da Educação, destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 
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matriculados em instituições não-gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os 

estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação. A UNIVALE é credenciada a 

participar desse programa e encaminha os alunos para atendimento à Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil, que segue critérios e regulamentação especiais 

no sentido de atender ao maior número possível de alunos/cursos. 

 

b) Crédito Universitário Pravaler: O financiamento Pravaler é oferecido a 

partir de uma parceria entre a UNIVALE e a Ideal Invest. O aluno pode parcelar as 

mensalidades atuais, bem como eventuais débitos existentes de semestralidades 

anteriores, possibilitando a formação do aluno no tempo certo. 

 

c) PROUNI – Programa Universidade para Todos: O Programa Universidade 

para todos é um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal, 

que concede bolsas de estudos integrais e parciais (50%) a alunos matriculados em 

instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais de 

formação especifica. A UNIVALE aderiu ao PROUNI com um percentual de 100% 

(bolsa integral), dirigido a todos os estudantes que atendem aos critérios 

estabelecidos pelo PROUNI/MEC, com renda per capita familiar máxima de um salário 

mínimo e meio. 

 

d) Programa de Bolsas de Estudo para Demanda Individual – BDI: Criado 

pela Fundação Percival Farquhar, instituição sem fins lucrativos, esse programa tem 

por finalidade assegurar aos alunos em situação de vulnerabilidade financeira a 

formação educacional, profissional e cidadã, mediante desconto no valor da 

semestralidade escolar. O Programa BDI compõe-se de todos os processos de 

concessão de bolsas de estudo da UNIVALE, devendo os mesmos estar em 

consonância com os ordenamentos institucionais e os princípios que regem a Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS e da Lei de Filantropia de nº 12.101/2009, 

alterada pela Lei de nº 12.868/2013. Podem se inscrever no Programa BDI os 

acadêmicos que estejam regularmente matriculados em curso de graduação da 

UNIVALE, que preencham as condições previstas em regulamento próprio, que 

participem do processo de seleção e comprovem documentalmente sua situação 

socioeconômica familiar. 

http://portal.mec.gov.br/prouni/
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e) Programa Institucional de Bolsas/Descontos para Membros do Mesmo 

Grupo Familiar: Este programa beneficia alunos pertencentes ao mesmo grupo 

familiar matriculados em cursos de graduação na UNIVALE. A continuidade da 

bolsa/desconto está condicionada à permanência dos membros do grupo familiar na 

condição de matriculados. 

 

f) Desconto/estímulo: Desconto antecipado – conforme norma interna, a 

instituição concede desconto de 2% (dois por cento) no valor da mensalidade a todos 

os alunos de graduação e pós-graduação que efetuem o pagamento até o dia 1º de 

cada mês, proporcionando a sustentabilidade financeira. 

 

g) Desconto de egresso: Como estímulo à formação continuada na própria 

Instituição, a UNIVALE divulga, via edital, a oferta de vagas nos cursos de graduação 

para estudantes portadores de diploma superior interessados na obtenção de novo 

título, os quais terão um atraente desconto. 

5.2.2 Apoio Pedagógico 

O Setor de Atendimento ao Estudante – SAE tem como objetivo prestar apoio 

aos alunos por meio de ações, projetos, serviços e programas, procurando atendê-los 

em suas diferentes necessidades. 

Criado em 2008, o SAE foi instituído pela Portaria UNIVALE 018/2008, como 

parte integrante da Pró-Reitoria. Desde sua criação, vem se consolidando como 

referência na assistência estudantil, dentro de uma perspectiva que relaciona a 

dimensão do ensino, tanto no que tange ao rendimento acadêmico, quanto às 

condições objetivas de manutenção do aluno na UNIVALE. 

Esse setor é uma referência na assistência estudantil, comprometido com a 

integração acadêmica, científica e social do estudante, tendo como pressupostos a 

percepção da UNIVALE como um sistema articulado entre ensino, pesquisa, extensão 

e a intercomplementaridade entre os setores e serviços disponíveis ao aluno, 

contribuindo para a divulgação e consolidação da rede de serviços da UNIVALE, bem 

como para a forma de acesso pelos alunos. 

Constitui-se num espaço facilitador do acesso à rede de serviços da UNIVALE, 

de forma articulada, estimulando a integração acadêmica, científica e social do 
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estudante, contribuindo para aumentar o grau de satisfação do aluno, e 

consequentemente, sua permanência na instituição. Para o desenvolvimento de seus 

serviços, o SAE/UNIVALE dispõe de uma equipe multidisciplinar, comprometida com 

a integração acadêmica, científica e social do aluno, buscando a melhoria do 

atendimento e satisfação do mesmo. O trabalho do SAE é planejado, monitorado e 

avaliado sistematicamente, em reuniões com os gestores da UNIVALE, bem como 

através de relatórios quantitativos e qualitativos, de forma consubstanciada, 

evidenciando os resultados do trabalho. 

No quadro a seguir encontram-se relacionadas as principais atividades 

desenvolvidas pelo SAE, planejadas e executadas pelas equipes do setor, com o poio 

da Pró-Reitoria Acadêmica: 

 

SERVIÇOS/SAE – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

I) Bolsas de estudo 

a. Programa Universidade para todos – PROUNI  

b. Programa de Demanda Institucional – BDI 

II) Financiamento e Seguro 

a. Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES  

b. Crédito Universitário PRAVALER 

c. Seguro Acidente 

III) Programas de Integração e Apoio 

a. Setor de Estágio 

b. Apoio ao Programa de Monitoria 

c. Apoio ao Processo de Matrícula 

d. Carteira Estudantil  
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5.2.3 Nivelamento 

Considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e 

educacionais dos discentes, em especial dos ingressantes, a UNIVALE disponibiliza 

o Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA desde 2007 com o objetivo de 

proporcionar-lhes um estudo mais particularizado dos conteúdos de Língua 

Portuguesa e Matemática Básica. 

Nesse sentido, a Instituição propicia-lhes uma melhor aprendizagem, 

promovendo, assim, o sucesso de seus acadêmicos. É oferecido também o ensino de 

Informática Básica, por meio de cursos de extensão, a fim de oportunizar aos alunos 

um melhor desempenho na utilização dos recursos tecnológicos disponibilizados pela 

Instituição, e, consequentemente, a inserção no mercado de trabalho. 

As aulas de nivelamento são oferecidas ao longo do semestre, em horário 

extraclasse, por professores e monitores, com o apoio e a supervisão dos 

coordenadores de curso e do coordenador do setor de gestão pedagógica. 

 

5.2.4 Espaço Integrador das Engenharias - ELO 

O Espaço Integrador das Engenharias - ELO da Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE constitui-se em um ambiente de formação de estudantes e de formação 

docente que visa ampliar a inserção das Engenharias, além de ser um espaço de 

fomento das discussões sobre a formação do engenheiro na comunidade valadarense 

e na região. A atenção ao ensino tem como elemento desencadeador a análise dos 

resultados do ENADE e demais avaliações do curso, bem como, a preocupação com 

as lacunas em conhecimentos básicos de matemática dos estudantes que chegam à 

universidade, o que dificulta o satisfatório desempenho na trajetória acadêmica de tais 

alunos. Nesse sentido o ELO produz materiais pedagógicos e alternativas 

metodológicas, bem como, realiza oficinas, cursos, minicursos, entre outros 

momentos articuladores visando o processo ensino-aprendizagem. 
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5.3 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

Vivemos em uma sociedade globalizada em que é premente a demanda por 

profissionais cada vez mais capacitados e em constante atualização. A UNIVALE, 

atenta a essa exigência, oferece aos seus egressos uma política direcionada à 

educação continuada, propiciando-lhes atividades de ensino, pesquisa/iniciação 

científica, extensão e pós-graduação, centradas na formação humanística, com visão 

global do meio social, político, econômico e cultural de onde está inserido. 

Para a instituição, o egresso representa uma grande fonte de informação, daí, 

a busca constante pelo estreitamento de laços, no sentido de aproximar, de forma 

efetiva, seu egresso e a comunidade acadêmica e vice-versa. 

A política de acompanhamento dos egressos da UNIVALE tem como objetivos: 

 

I. Promover uma maior interação social, profissional, cultural, bem como 

estreitar as relações entre os egressos da UNIVALE e a instituição, 

visando à troca de experiências, ao aprimoramento profissional e ao 

crescimento pessoal; 

II. Identificar o perfil do egresso e criar mecanismos para a avaliação de 

seu desempenho nos campos de trabalho; 

III. Fomentar a aproximação e o relacionamento da UNIVALE com os 

egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais, 

incluindo atualizações dos projetos pedagógicos; 

IV. Estimular e criar condições para a educação continuada; 

V. Construir uma base de dados com informações que possibilitem manter 

comunicação permanente e estreito vínculo institucional com os 

egressos; 

VI. Promover atualização acadêmica, oferecendo cursos, jornadas, 

seminários, fóruns, congressos, palestras direcionadas à 

complementação profissional do egresso; 

VII. Proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas; 

VIII. Apoiar os egressos em questões relacionadas ao mercado de trabalho 

e à empregabilidade. 
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Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, faz-se necessário o trabalho 

coeso e sistemático no acompanhamento da vida profissional dos egressos da 

Instituição. Dessa forma, a UNIVALE, permanentemente, procura meios de melhoria 

da qualidade do ensino de graduação e pós-graduação, garantindo a educação 

continuada aos egressos, frente às necessidades do mercado de trabalho. 

  



120 

 

6 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E PLANO DE METAS E AÇÕES 

6.1 METAS INSTITUCIONAIS – DESCRIÇÃO, QUANTIFICAÇÃO E PRAZOS 

6.1.1 Dimensão I – A Missão e o PDI 

 

Objetivo 1: Consolidar a missão institucional e os documentos de referência 

MEC/INEP e demais instituições reguladoras 

 

Meta:  Capacitar os colaboradores para o exercício de suas atividades 

atendendo às políticas institucionais da UNIVALE e aos documentos de referência do 

MEC/INEP e demais instituições reguladoras. 

 

Ações: 

i. Divulgar a identidade corporativa da UNIVALE – missão, visão e valores; 

ii. Divulgar as políticas institucionais descritas no PPI, mostrando sua 

aplicação, entre outros, nos projetos de ensino, pesquisa (iniciação 

científica) e extensão, no atendimento ao discente, na contratação, 

qualificação e avaliação docente, na gestão da UNIVALE, no 

relacionamento com a comunidade; 

iii. Analisar/estudar e divulgar os documentos de referência do MEC/INEP, 

CNE/CES e CONAES para a gestão das IES. 

 

Indicadores de desempenho: 

i. Identidade corporativa explicitada em espaços da UNIVALE e 

consolidada nas ações institucionais (coerência); 

ii. Avaliação positiva UNIVALE (avaliação institucional) e dos cursos por 

comissões externas do INEP/MEC; 

iii. Documentos de referência MEC/INEP e das agências reguladoras de 

amplo conhecimento da comunidade acadêmica e disponíveis no site 

institucional. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Pró-Reitoria e CPA. 
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Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 2: Implementar o PDI 

 

Meta: Utilizar o PDI como documento de referência para as ações 

institucionais. 

 

Ações:  

i. Definir orçamento comprometido com as metas e cronograma do PDI; 

ii. Avaliar sistematicamente o cumprimento das metas e ações previstas 

no PDI; 

iii. Elaborar relatórios semestrais de monitoramento. 

 

Indicadores de desempenho: Metas programadas executadas conforme 

cronograma. Relato institucional fundamentado com descrição e avaliação das ações 

previstas 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, CPA. 

 

Cronograma: Permanente com elaboração de relatório semestral e relato 

institucional. 

 

Instrumentos de Avaliação para Dimensão I 

i. Planejamento Orçamentário – execução orçamentária; 

ii. Relatório da CPA (semestral e relato institucional); 
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6.1.2 DIMENSÃO II – Políticas para o ensino, a pesquisa, a Pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluindo os 

procedimentos para o estímulo da produção acadêmica, as bolsas de 

pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

 

6.1.2.1 Políticas para o ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 

graduação: 

 

Objetivo 1: Capacitar gestores dos cursos, corpo docente e o corpo técnico 

administrativo para atuação em consonância com os documentos de referência do 

MEC/INEP, CNE/CES, CONAES e com as Políticas Institucionais da UNIVALE. 

 

Meta: Gestores dos cursos, corpo docente e  técnico-administrativo atuando 

em conformidade com os documentos de referência do MEC/INEP, CNE/CES,  

CONAES e  com as políticas institucionais da UNIVALE. 

 

Ações: 

i. Divulgar e debater as concepções filosóficas e as políticas 

institucionais da UNIVALE, explicitadas no PPI, orientando sua 

aplicação em todas as atividades da instituição e em especial nos 

cursos de graduação, Pós-graduação Lato e Stricto Sensu e de 

extensão; 

ii. Estruturar os NDE para atuarem conformidade com o que estabelece 

a Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010; 

iii. Criar oficinas de capacitação de coordenadores de curso, NDE, 

docentes e técnicos – administrativos para a atuação fundamentada  

nas resoluções do CNE e do CONAES, nas orientações do SINAES 

e nas políticas institucionais da UNIVALE; 

iv.  Capacitar os colaboradores nos âmbitos geral e específicos, em   

conformidade com suas áreas de atuação e considerando as 

transformações nos campos científicos-tecnológicos e das relações 

sociais. 



123 

 

v. Organizar na Pró-Reitoria estrutura de apoio e orientação 

pedagógica para coordenadores de curso, NDE e corpo docente. 

 

Indicadores de desempenho: Reconhecimento da instituição e dos cursos por 

comissões externas MEC/INEP. Coordenações de curso, NDE e corpo docente com 

apoio pedagógico efetivo. 

 

Responsáveis: Pró-Reitoria, coordenadores de curso e CPA. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 2: Manter atualizados os PPCs 

 

Meta: PPCs atualizados, demostrando plena coerência com a missão da 

UNIVALE, com as políticas institucionais definidas no PPI e com as orientações 

definidas pelo CNE e MEC/INEP. 

 

Ação: Rever os PPCs, visando uma organização curricular que apresente 

plena coerência com os as políticas institucionais da UNIVALE, com os objetivos de 

curso, com o perfil do egresso definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs 

de cursos e com os indicadores de qualidade definidos nos instrumentos de avaliação 

de curso; 

 

Indicadores de desempenho: Resultado de ENADE igual ou maior que 3 e 

reconhecimento pelas comissões de avaliação externa e pela comunidade. 

 

Responsáveis: Pró-Reitoria, Setor de Gestão Pedagógica, colegiados de 

curso de NDE 
 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 3: Implantar a cultura da avaliação sistêmica dos PPCs 
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Meta: PPCs dos cursos atualizados, conforme os padrões de qualidade 

definidos pelo MEC/INEP. 

 

Ações: 

i. Avaliar sistematicamente, através do colegiado de curso e do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE, os PPCs no que se refere ao conteúdo, 

metodologia, infraestrutura disponível, acervo, formas de avaliação; 

ii. Definir ações decorrentes dos resultados obtidos nas avaliações. 

 

Indicador de desempenho: Bons resultados nas avaliações externas e PPCs 

atualizados. 

 

Responsáveis: NDE e colegiados de cursos 

 

Cronograma: Uma vez ao ano 

 

Objetivo 4: Promover a formação do aluno numa visão generalista, evitando a 

fragmentação do conhecimento 

 

Meta: Atividades acadêmicas planejadas e executadas de forma 

interdisciplinar, superando a fragmentação do conhecimento. 

 

Ações: 

i. Implementar atividades interdisciplinares como: projetos integradores, 

trabalhos de campo, visitas técnicas, seminários de natureza 

interdisciplinar, estudos de caso e outros; 

ii. Implementar sistema de avaliação integradora de desempenho dos alunos 

que abranja o conjunto de conteúdos trabalhados até o momento da 

avaliação. 

 

Indicador de desempenho: Resultado do ENADE apto ao reconhecimento 

e/ou renovação de reconhecimento dos cursos pelas comissões de avaliação externa. 

 

Responsáveis: Coordenadores de curso e NDE. 
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Cronograma: Permanente com ações definidas na construção dos projetos 

pedagógicos de curso. 

 

Objetivo 5: Incentivar a educação continuada 

 

Meta: Aumentar a participação de alunos e egressos em programas de 

educação continuada. 

 

Ações: 

i. Realizar seminários, encontros, congressos, semana científica, palestras e 

debates como instrumento de conscientização para a educação continuada, 

fomentando o desejo e a necessidade de continuidade dos estudos; 

ii. Incentivar a participação em projetos de iniciação científica e de extensão 

por meio das atividades complementares e de programa de bolsa de 

iniciação científica e de extensão; 

iii. Ofertar cursos de pós-graduação articulados aos cursos de graduação 

existentes. 

 

Indicadores de desempenho: 

i. Realização de pelo menos um evento científico por ano para cada núcleo 

de cursos da UNIVALE; 

ii. Incremento de 2% ao ano no número de alunos envolvidos em projetos de 

iniciação científica e de extensão; 

iii. Captação de pelo menos 3% dos egressos de cada ano para programa de 

pós-graduação oferecidos pela UNIVALE. 

 

Responsáveis: Pró-Reitoria, Coordenação de Curso, NDE. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 6: Definir as atividades complementares como relevantes no 

processo de formação do aluno 
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Meta: Dar ao componente curricular atividades complementares a mesma 

relevância para a formação que as disciplinas, o estágio e os trabalhos de conclusão 

de curso, configurando-o como espaço para a formação diferenciada e flexibilidade 

curricular. 

 

Ações: 

i. Incentivar a realização de projetos de iniciação científica e de extensão 

(Programa de Bolsas); 

ii. Incentivar a participação de alunos em encontros, conferências e 

congressos; 

iii. Incentivar a participação de alunos na monitoria; 

iv. Implantar o programa de educação tutorial com o objetivo de garantir aos 

alunos oportunidades de vivenciar experiências não presentes em 

estruturas curriculares convencionais; 

v. Incentivar a prática de estudos independentes. 

 

Indicador de desempenho: Atividades complementares regulamentadas pelo 

colegiado e descritas no relatório anual da CPA com avaliação positiva. 

 

Responsáveis: Colegiado de curso, NDE. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 7: Diminuir a evasão de alunos pelo baixo desempenho acadêmico 

 

Meta: Manter ações de nivelamento que propiciem taxa de evasão por 

questões acadêmicas  inferior a 8%. 

 

Ações: 

i. Acompanhar o desempenho dos alunos em cada avaliação cuidando para 

a execução das atividades de nivelamento, se possível, ainda durante o 

processo de ensino-aprendizagem; 

ii. Manter programa de monitoria para apoio a ações de nivelamento. 

 



127 

 

Indicador de desempenho: Taxa de evasão por questões acadêmicas 

inferiores a 8%. 

 

Responsáveis: Coordenador de curso, NDE. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 8: Compatibilizar a oferta de cursos presenciais e a distância com o 

aproveitamento de recursos existentes, a infraestrutura instalada, a 

viabilidade/estabilidade financeiras e as novas demandas do mercado 

 

Meta 1: Adequação do portfólio de cursos de graduação presenciais, 

atualmente em oferta, para fortalecer as áreas com maior demanda e a infraestrutura 

instalada. 

 

Ações: 

i. Fazer análise de demanda para todos os cursos em oferta na UNIVALE; 

ii. Reestruturar, se necessário, o portfólio de cursos. 

 

Indicador de desempenho: Adequação de oferta de vagas com as demandas 

regionais, o dimensionamento do corpo docente e a infraestrutura disponível. 

 

Responsáveis: Mantenedora e Reitoria. 

 

Cronograma: Semestralmente. 

 

Meta 2: Prospectar, sempre que possível, novos cursos de graduação 

presenciais e a distância para atender às demandas de capacitação de recursos 

humanos para o desenvolvimento econômico e social da região onde a UNIVALE se 

encontra inserida. 

 

Ações: 

i. Realizar estudos prospectivos e análise de cenários para garantir a oferta e 

execução dos novos cursos; 
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ii. Elaborar os projetos pedagógicos; 

iii. Capacitar docentes para atuar nos novos cursos; 

iv. Implantar infraestrutura em consonância com os referenciais de qualidade 

e as necessidades dos cursos. 

 

Indicador de desempenho: Novos cursos definidos a partir de análise 

prospectiva de demanda, projeto pedagógico estruturado, corpo docente capacitado, 

curso autorizado, processo seletivo executado e matrículas configuradas dentro do 

número de vagas estabelecido no PPC. 

 

Responsáveis: Mantenedora e Reitoria. 

 

Cronograma: Semestralmente. 

 

Meta 3: Ampliação de vagas dos cursos já existentes, observando o 

desenvolvimento regional e a demanda percebida nos processos seletivo. 

 

Ações: 

i. Realizar estudos prospectivos e análise de cenários para garantir a 

ampliação de vagas; 

ii. Elaborar os planos de adequação de corpo docente, infraestrutura física e 

acervo para atendimento aos possíveis aumentos de vagas. 

 

Indicador de desempenho: Novas vagas autorizadas, corpo docente e 

infraestrutura em condições de pleno atendimento. 

 

Responsáveis: Mantenedora e Reitoria. 

 

Cronograma: Semestralmente. 

 

Instrumentos de avaliação da política de ensino de graduação: 

i. Relatórios das comissões externas de avaliação; 

ii. Parecer do Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso; 

iii. Relatório da CPA; 
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iv. Resultados do ENADE, CPC, IGC e Exames de Ordem; 

v. Análise estatística e analítica da movimentação de alunos por curso. 

 

Meta 4: Oferta de cursos de graduação a distância, por área de conhecimento, 

conforme demanda local e regional. 

 

Ações: 

i. Elaborar plano de ação; 

ii. Protocolar junto ao MEC processo de credenciamento para oferta da 

graduação a distância; 

iii. Elaborar os projetos pedagógicos de cursos de graduação, atendendo ao 

que estabelece a legislação vigente; 

iv. Fazer a divulgação dos cursos em oferta. 

 

Indicador de desempenho: Projetos de cursos estruturados, implementados, 

com vagas preenchidas e com avaliação positiva do mercado de trabalho. 

 

Responsável: Pró-Reitoria Acadêmica, Assessoria de Graduação e 

Pesquisador Institucional. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

6.1.2.2 Políticas para o ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 

pós-graduação lato sensu presencial e a distância. 

 

Objetivo: Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta 

de cursos  dentro do programa de educação continuada. 

 

Meta 1: Oferta de cursos de pós-graduação lato sensu presencial e a distância, 

por área de conhecimento, relativa aos cursos de graduação da UNIVALE, conforme 

pesquisa de mercado e demanda. 
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Ações: 

i. Realizar estudos prospectivos das necessidades de qualificação das 

empresas da região para consolidação de parcerias e oferta de curso de 

pós-graduação lato sensu presencial e a distância; 

ii. Protocolar pedido de credenciamento para oferta da pós-graduação a 

distância; 

iii. Elaborar os projetos pedagógicos de cursos de pós-graduação lato sensu 

atendendo ao que estabelece a legislação vigente; 

iv. Fazer a divulgação dos cursos em oferta; 

 

Indicador de desempenho: Projetos de curso estruturados (Resolução nº 1, 

de 08 de junho de 2007), implementados, com vagas preenchidas e com avaliação 

positiva do mercado de trabalho. 

 

Responsável: Pró-Reitoria Acadêmica, Pesquisador Institucional e Assessoria 

de Extensão e Pós Graduação Lato Sensu. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Meta 2: Gestão integrada dos procedimentos acadêmicos da pós-graduação. 

 

Ação: Modernizar e integrar o sistema de registro acadêmico, para melhorar o 

processo de gestão e acompanhamento da pós-graduação. 

 

Indicador de desempenho: Sistema de pós-graduação com absoluto controle 

de registro acadêmico. 

 

Responsável: Pró-Reitoria Acadêmica, Assessoria de Extensão e Pós- 

Graduação  Lato Sensu e Secretaria Acadêmica. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da política de Pós-graduação: 

i. Relatório de CPA; 
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ii. Relatório de avaliação dos alunos ao final de cada módulo e ao término do 

curso; 

iii. Relatório de avaliação dos docentes dos cursos de pós-graduação. 

 

 

6.1.2.3 Políticas para o ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 

Pós-graduação Stricto Sensu 
 

Objetivo: Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta 

de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu. 

 

Meta: Enquanto universidade, implantar dois cursos de doutorado nos 

programas de pós-graduação, bem como estimular a criação de pelo menos 03 

programas de mestrado, especialmente a partir de áreas consolidadas de 

pesquisadores ligados a cursos de graduação ou grupos interdisciplinares. 

 

Ações: 

i. Definir junto com a comunidade da UNIVALE os programas de mestrado e 

doutorado a serem implantados; 

ii. Elaborar os programas definidos e submetê-los a CAPES para análise e 

aprovação; 

iii. Buscar o incremento das quotas de bolsas de pós-graduação 

disponibilizadas para a UNIVALE pelos órgãos de fomento; 

iv. Fortalecer a interação entre os programas de pós-graduação e a iniciação 

científica, incentivando os docentes a orientar alunos da graduação e 

estimulando a participação nos programas da UNIVALE; 

v. Fazer a divulgação dos programas em oferta; 

vi. Modernizar e integrar o sistema de registro acadêmico, para melhorar o 

processo de gestão e acompanhamento da pós-graduação. 

 

Indicador de desempenho: Programas de mestrado e doutorado aprovados 

pela CAPES e vagas preenchidas. 
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Responsável: Pró-Reitoria Acadêmica, Assessoria de Pesquisa e Pós-

Graduação e Secretaria Acadêmica. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da política de Pós-graduação Stricto Sensu: 

i. Relatório de CPA; 

ii. Relatório de avaliação dos alunos ao final de cada módulo e ao término do 

curso; 

iii. Relatório de avaliação dos docentes dos cursos de pós-graduação; 

iv. Aprovação pela CAPES; 

v. Aprovação de bolsas por órgãos de fomento. 

 

6.1.2.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa/ 

iniciação científica, tecnológica, artística e cultural 

 

Objetivo 1: Promover a participação efetiva de docentes e discentes da 

UNIVALE no desenvolvimento de projetos de pesquisa/iniciação científica voltados 

(sempre que possível) para o estudo e resolução de problemas da região de influência 

da Instituição. 

 

Meta: Integrar de forma efetiva a participação de alunos e docentes em projetos 

de pesquisa/iniciação científica como fundamento do processo de formação dos 

alunos. 

 

Ações: 

a) Implementar a iniciação cientifica nos projetos pedagógicos, evidenciando-a no 

regulamento de atividades complementares; 

b) Desenvolver projetos de pesquisa voltados (sempre que possível) para o 

estudo e resolução de demandas da região de influência da instituição; 

c) Realizar semana científica de abrangência regional para apresentação e 

intercâmbio de trabalhos de pesquisa/iniciação científica; 
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d) Estimular a participação de alunos e docentes em encontros, conferências e 

congressos para apresentação de trabalhos desenvolvidos nos cursos de 

graduação e pós-graduação da UNIVALE; 

e) Criar e manter em operação, no Portal UNIVALE, um espaço para divulgar a 

produção de conhecimento da instituição e disponibilizar essas informações 

periodicamente para a imprensa local, regional e nacional; 

f) Promover a inserção da UNIVALVE nos programas de PIBIC e PIBICjúnior do 

CNPq; 

g) Fomentar a interação dos pesquisadores institucionais com o setor empresarial 

e agropecuário para transferência e aplicabilidade do conhecimento gerado; 

h) Firmar parcerias ou convênios com empresas que apresentem contrapartida 

financeira para viabilizar a realização de projetos de pesquisa; 

i) Manter programa de bolsa de pesquisa/iniciação científica; 

j) Definir a participação diferenciada de docentes em atividades de orientação; 

de projetos de iniciação científica como relevante para fins de progressão na 

carreira. 

 

Indicadores de desempenho: 

i. Exigir de cada docente da UNIVALE com titulação de mestre pelo menos 

1 (um) e de cada docente doutor pelo menos 2 (dois) projetos de 

pesquisa/iniciação científica, orientados por ano com resultado aceito 

para divulgação em encontro científico; 

ii. Linhas de pesquisa definidas e cadastradas com projetos em 

desenvolvimento; 

iii. Obrigatoriedade de trabalhos integradores, projetos de iniciação 

científica e projetos de pesquisa voltados para a solução de problemas 

de interesse regional e reconhecidos pela comunidade. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Pró-Reitoria Acadêmica, Assessoria de 

Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu. 

 

Cronograma: Anualmente. 
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Instrumentos de avaliação da política de pesquisa/iniciação científica: 

i. Carta de aceite de trabalho de aluno para divulgação em encontro científico;  

ii. Avaliação positiva dos alunos em relatório de avaliação conduzido pela 

CPA; 

iii. Aumento efetivo do número de publicações docentes e discentes. 

 

Objetivo 2: Enquanto universidade, promover a participação da UNIVALE no 

desenvolvimento de projetos artísticos e culturais. 

 

Meta: Configurar a UNIVALE como instituição responsável pela divulgação a 

preservação da memória cultural e do patrimônio cultural da região. 

 

Ações:  

i. Estabelecer parcerias com instituições artísticas e culturais da região de 

inserção para o fomento de projetos culturais; 

ii. Colocar à disposição de instituições artísticas e culturais os meios 

disponíveis na UNIVALE para a realização de ações de desenvolvimento 

cultural e artístico; 

iii. Definir como relevante a participação de docentes e discentes em 

atividades culturais e artísticas associadas aos cursos de graduação. 

 

Indicador de desempenho: 

Reconhecimento pela comunidade da UNIVALE como instituição fundamental 

para o desenvolvimento cultural e artístico da região. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Pró-Reitoria Acadêmica, Assessoria de 

Extensão. 

 

Cronograma: Permanente. 
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6.1.2.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a Extensão 

 

Objetivo 1: Promover a democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da UNIVALE na comunidade através de projetos/atividades de 

extensão preferencialmente de cunho interdisciplinar e que propiciem uma visão 

integrada da realidade social; 

 

Objetivo 2: Atender, sempre que possível e dentro da capacidade implantada, 

às demandas sociais da região de inserção da UNIVALE, articuladas às políticas e 

prioridades institucionais. 

 

Meta 1: Consolidar e ampliar as atividades de extensão e ação comunitária. 

 

Ações: 

i. Definir as atividades de extensão como relevantes nos projetos 

pedagógicos dos cursos, evidenciando-as no regulamento de atividades 

complementares; 

ii. Alcançar 2% de alunos anualmente participando em ações de extensão; 

iii. Realizar fóruns periódicos com a sociedade civil, discutindo temáticas 

específicas, tais como violência, educação, saúde, inclusão social, 

emprego; 

iv. Fomentar parcerias com os poderes públicos, organizações e instituições 

comunitárias, associativas e privadas que viabilizem sinergias para 

atividades conjuntas em benefício dos vários segmentos da sociedade; 

v. Desenvolver ações para atender às demandas sociais da região de inserção 

da UNIVALE, articuladas com as políticas e prioridades institucionais, 

incentivando a articulação dos cursos com a comunidade, mediante adoção 

de convênios que propiciem campos de formação e de prestação de serviço; 

vi. Trabalhar os estágios curriculares supervisionados, buscando além da 

formação do acadêmico o atendimento às necessidades da comunidade. 
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Indicadores de desempenho: 

i. Regulamento de atividades de extensão no PPC de cada curso estruturado 

com a definição da validade das atividades no processo de formação do 

aluno; 

ii. Ações comprovadas junto à comunidade; 

iii. Realização dos fóruns de extensão; 

iv. Incremento de parcerias; 

v. Incremento do número de convênios para a execução de atividades de 

estágio/prestação de serviços à comunidade; 

 

Meta 2. Adotar política de desenvolvimento da extensão com projetos 

autossustentáveis. 

 

Ações: 

i. Manter o percentual mínimo de 2% a cada ano de participação dos alunos 

em atividades de extensão garantidos nos planos de ensino das disciplinas. 

ii. Desenvolver programas, projetos e atividades de extensão sustentados em 

parceria com instituições públicas e privadas. 

 

Indicadores de desempenho: 

i. Ações comprovadas junto à comunidade; 

ii. Projetos comprovados; 

iii. Relatórios anuais de extensão; 

iv. Garantia do selo de responsabilidade social ABMES; 

v. Certificado de utilidade pública: municipal, estadual e federal. 

 

Responsável: Pró-Reitoria Acadêmica, Assessoria de Extensão e Pós-

Graduação Lato Sensu, Colegiados de Curso. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação para a política de extensão: 

i. Relatório de parceiros conveniados; 

ii. Parecer da CPA. 
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6.1.3 DIMENSÃO III – A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. 

Objetivo: Manter ações de responsabilidade social nos seguintes campos: 

i. Desenvolvimento econômico e social da região de inserção da UNIVALE; 

ii. Defesa do meio ambiente e educação ambiental; 

iii. Inclusão social e educação em direitos humanos; 

iv. Defesa da memória cultural e patrimônio cultural; 

v. Igualdade étnico-racial. 

 

Metas: 

i. Objetos de pesquisa/iniciação científica focados nas demandas 

econômicas, tecnológicas e sociais da região de inserção da UNIVALE; 

ii. Defesa do meio ambiente e sustentabilidade econômica-ambiental como 

premissas na formação dos alunos e nas ações de pesquisa/iniciação 

científica e extensão, configurando-as de forma mais direta possível nos 

PPCs e nas diversas ações institucionais da UNIVALE;  

iii. Auxílio efetivo na preservação da memória cultural e do patrimônio cultural 

da região, colocando a UNIVALE como referência local; 

iv. Atendimento ao disposto na Lei N° 11.645 de 10.03.2008 e na Resolução 

CNE/CP N° 01, de 17 de junho de 2004, com a inclusão da temática da 

história e cultura afro-brasileira e indígena nas disciplinas e atividades 

curriculares dos cursos; 

v. Atendimento ao disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e ao 

Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002 com integração da educação 

ambiental às disciplinas dos cursos de modo transversal, contínuo e 

permanente; 

vi. Proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, 

conforme o disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012; 

vii. Atendimento ao disposto na Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 

que estabelece diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. 
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Ações: 

i. Desenvolver atividade de extensão direcionadas ao atendimento de 

necessidades de instituições de cunho social; 

ii. Criar núcleo de acessibilidade como órgão propositivo associado 

diretamente à Reitoria, regulamentando sua ação; 

iii. Implementar a política de acessibilidade prevista no PPI; 

iv. Realizar atividades de extensão, através de parceria, voltadas para a defesa 

do meio ambiente; 

v. Implantar programas voltados à preservação do meio ambiente, no âmbito 

dos campi; 

vi. Estruturar os PPCs, mantendo na organização curricular as estratégias 

relativas à educação ambiental, educação para os direitos humanos e 

história e cultura afro-brasileira e indígena; 

vii. Realizar de atividades de pesquisa/iniciação científica voltadas para o 

estudo de problemas de interesse econômico e social e defesa do meio 

ambiente; 

viii. Apoiar ações de defesa da memória cultural e do patrimônio cultural 

propostas pela sociedade. 

 

Indicador de Desempenho: Reconhecimento da instituição, pela comunidade 

de Governador Valadares e região como socialmente responsável. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenações de 

Curso. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de Avaliação da Dimensão III: 

i. Relatório de CPA; 

ii. Parecer de Comissões Externas de Avaliação; 

iii. Manifestação da comunidade através dos meios de comunicação. 
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6.1.4 DIMENSÃO IV – A comunicação com a sociedade 

Objetivo 1: Fortalecer a marca UNIVALE e consolidar sua imagem como 

instituição comunitária de referência em sua área de abrangência. 

 

Meta: Marca UNIVALE reconhecida como instituição de ensino superior na 

região de sua inserção. 

Ações:  

i. Implantar estrutura de marketing institucional; 

ii. Promover atividades de relações públicas que projetem a UNIVALE com a 

criação de canais oficiais de relacionamento; 

iii. Realizar permanente monitoramento da imagem institucional junto aos 

principais organismos governamentais, comunidade acadêmica interna e 

externa e setores produtivos de sua área de atuação. 

 

Indicador de Desempenho: Reconhecimento pela comunidade da 

importância da instituição para o desenvolvimento socioeconômico cultural e artístico 

da região. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria e Assessoria de Comunicação. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 2: Ampliar a comunicação da UNIVALE com a comunidade interna 

 

Meta 1: Ações institucionais socializadas, propiciando à comunidade interna  o 

conhecimento e a participação nas atividades desenvolvidas na UNIVALE. 

 

Ação: Disponibilizar no site institucional e em espaços públicos da UNIVALE: 

a) Projetos de iniciação científica; 

b) Projetos de pesquisa; 

c) Projetos de extensão; 

d) Encontros, conferências, congressos e palestras; 

e) Programas de monitoria e nivelamento; 
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f) Bolsas acadêmicas de monitoria, de pesquisa e extensão; 

g) Acordos e convênios firmados; 

h) Resultados das avaliações internas e externas; 

i) Produção científica dos docentes e discentes; 

j) Participação de docentes e discentes em eventos científicos; 

k) Relatórios da CPA; 

l) Resultados das avaliações externas: comissões de especialistas, 

ENADE, CPC, IGC. 

 

Meta 2: Conjunto de normas externas que regulamentam as instituições de 

ensino superior socializadas para toda a comunidade. 

 

Ação: Disponibilizar no site institucional os seguintes documentos: 

a) Resoluções do Conselho Nacional de Educação; 

b) Portarias do MEC e do INEP incluindo: 

• Instrumento de avaliação de cursos e instrumento de avaliação 

institucional; 

• Diretrizes do ENADE; 

c) Diretrizes Curriculares dos Cursos – DCNs. 

 

Indicador de Desempenho: Aumento contínuo de acessos ao site 

institucional. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Pró-Reitoria, Assessoria de Comunicação. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Meta 3: Socializar o conhecimento do conjunto de normas internas que 

regulamentam as ações da UNIVALE. 

 

Ação: Disponibilizar no site institucional e em espaços públicos da UNIVALE 

os seguintes documentos: 

• Identidade corporativa; 
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• Políticas institucionais da UNIVALE; 

• Guia acadêmico; 

• Manual do candidato ao processo seletivo; 

• Síntese dos PPCs (objetivo do curso, perfil do egresso, organização 

curricular, corpo docente, infraestrutura) dos cursos oferecidos; 

• Formação e a experiência profissional do corpo docente; 

• Produção científica dos docentes e discentes; 

• Resoluções dos órgãos colegiados; 

• Resoluções da mantenedora. 

 

Indicador de Desempenho: Aumento contínuo de acessos ao site 

institucional. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, Pró-Reitoria Acadêmica, Assessoria de 

Comunicação. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 3: Ampliação da comunicação da UNIVALE com a comunidade 

externa 

 

Meta: Melhoria do processo de comunicação e das relações da UNIVALE com 

a comunidade da região. 

 

Ações:  

i. Ampliar as ações da ouvidoria; 

ii. Implantar serviço de comunicação social – marketing interno e externo; 

iii. Desenvolver programas de modernização e sistematização da 

comunicação institucional, visando a alcançar eficiência na divulgação da 

informação e na tramitação dos processos; 

iv. Manter site institucional atualizado e disponível para a comunidade externa 

em todos os itens pertinentes definidos para a comunidade interna. 
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Indicadores de desempenho para a Dimensão IV: 

Processo de comunicação interna e externa agilizado e reconhecido pela 

comunidade como eficiente. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, Pró-Reitoria Acadêmica, Assessoria de 

Comunicação. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão IV: 

i. Relatório de CPA; 

ii. Manifestação do corpo social quanto ao acesso às informações da 

UNIVALE; 

iii. Relatório analítico das ações originadas na ouvidoria. 

6.1.5 DIMENSÃO V – As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e 

corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho. 

Objetivo 1: Atender às políticas de contratação de corpo docente, de avaliação 

de desempenho e aos indicadores de qualidade definidos nos instrumentos de 

referência do MEC. 

 

Meta: Corpo docente com titulação e regime de trabalho adequado aos 

referenciais de qualidade previstos nos instrumentos de referência MEC/INEP. 

 

Ação: Divulgar os mecanismos/editais para a seleção, contratação, 

aperfeiçoamento e avaliação do corpo docente. 

 

Indicador de desempenho: NDE e corpo docente de cada curso alinhado com 

o referencial mínimo de qualidade definido pelo MEC para titulação docente e regime 

de trabalho. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria. 
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Cronograma: Permanente, com avaliação anual de desempenho docente. 

 

Objetivo 2: Aprimorar a qualificação docente e avaliar o desempenho nas atividades 

de ensino-aprendizagem. 

 

Meta: Corpo docente capacitado e atuante no processo de ensino-

aprendizagem dentro das premissas definidas na Lei 9394/96 e consagradas nas 

DCNs de cada curso; 

 

Ações: 

i. Orientar pedagogicamente o corpo docente na  elaboração de objetos de 

estudo centrados na aprendizagem; 

ii. Apoiar/orientar os docentes na construção dos planos de ensino, plano de 

aula e estratégias metodológicas de ensino e de avaliação centrados na 

aprendizagem; 

iii. Avaliar o corpo docente de cada curso quanto à titulação, experiência 

profissional, integração aos objetivos do curso e perspectiva de 

qualificação; 

iv. Estruturar instrumento de avaliação docente envolvendo como critérios a 

construção dos planos de ensino, o desempenho em sala de aula e os 

resultados de aprendizagem observados no ENADE; 

v. Incentivar a participação de docentes em programas de mestrado e 

doutorado aprovados pelas CAPES; 

vi. Incentivar a participação em encontros, conferências e congressos para 

apresentação de trabalhos. 

 

Indicadores de desempenho: Avaliação positiva dos docentes nas avaliações 

da CPA e melhoria nos resultados da aprendizagem. Incremento do número de 

docentes matriculados em programas de mestrado e doutorado e aumento da 

participação de docentes em eventos científicos com apresentação de trabalhos. 

 

Responsáveis: Pró-Reitoria e Mantenedora. 

 

Cronograma: Permanente. 
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Objetivo 3: Estimular a produção docente definindo indicadores de progressão 

compatíveis com os objetivos institucionais da UNIVALE. 

 

Meta: Plano de carreira docente que atenda às necessidades e às 

peculiaridades da UNIVALE: missão, visão e valores institucionais. 

 

Ação: Definir no plano de carreira critérios de progressão docente que 

permitam remunerar conforme o mérito acadêmico, desempenho compatível com a 

titulação e atendimento aos objetivos institucionais da UNIVALE. 

 

Indicador de Desempenho: Plano de carreira com regras claras para a 

progressão, privilegiando a contribuição do docente na formação de  egresso com as 

habilidades e competências definidas no projeto pedagógico de curso. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

Cronograma: Ano de 2015. 

 

Objetivo 4: Atender às políticas institucionais de contratação e de avaliação do 

corpo técnico-administrativo. 

 

Metas: 

i. Programa institucional de contratação e de capacitação de recursos 

humanos, adequado às necessidades da UNIVALE; 

ii. Corpo técnico-administrativo qualificado para as atividades administrativas 

e acadêmicas da UNIVALE. 

 

Ações: 

i. Prospectar as necessidades de treinamento do pessoal técnico-

administrativo tanto em gestão acadêmica quanto nas atividades 

específicas dos cursos; 

ii. Criar programas de capacitação do corpo técnico-administrativo; 
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iii. Divulgar os mecanismos para a seleção, contratação, aperfeiçoamento e 

avaliação do técnico-administrativo; 

iv. Implantar plano de carreira para o corpo técnico-administrativo. 

 

Indicador de desempenho: Resultado positivo na avaliação de desempenho 

do corpo técnico-administrativo. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão V: 

i. Resultado do ENADE, CPC, IGC; 

ii. Avaliação de desempenho – recursos humanos; 

iii. Relatório da CPA. 

 

6.1.6 DIMENSÃO VI – Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência 

e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade UNIVALE nos processos decisórios. 

 

Objetivo 1: Atender às políticas de gestão definidas no PPI: 

i. Manter órgão colegiado superior com representação de todo o corpo social: 

mantenedora, corpo docente e tutores, corpo técnico-administrativo, corpo 

discente e comunidade; 

ii. Manter colegiado de curso com representação docente, tutores e discente; 

iii. Garantir nas competências de cada órgão colegiado independência e 

autonomia acadêmica na relação com a mantenedora; 

iv. Manter atuação legislativa coerente com a identidade corporativa, políticas 

institucionais e documentos de referência do MEC/INEP, CNE/CES. 
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Metas: 

i. Gestão colegiada com representação do corpo social da instituição; 

ii. Órgãos colegiados qualificados para a atuação em acordo com os 

documentos institucionais de referência e as normas e resoluções do 

CNE/CES, MEC/INEP, CONAES. 

 

Ações: 

i. Apoiar a livre organização e a escolha dos representantes dos diversos 

segmentos da instituição; 

ii. Socializar no âmbito dos órgãos colegiados as normas e resoluções 

baixadas pelo CNE/CES, CONAES, MEC/INEP; 

iii. Divulgar no âmbito dos órgãos colegiados as políticas institucionais de 

referência da UNIVALE dispostas no PPI. 

 

Indicador de desempenho: Perfeito entendimento do sistema de 

comunicação interna. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, CPA. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 2: Promover a melhoria da qualidade dos processos acadêmicos e 

administrativos nas diversas áreas de atuação da instituição, por meio da análise dos 

fluxos administrativos, da melhoria do sistema de informação, da qualificação do 

sistema de gestão documental, da capacitação profissional e da modernização da 

estrutura organizacional. 

 

Meta: Gestão otimizada com a utilização do PDI/PPI – plano de metas e ações 

como referência para a ação e a avaliação institucional. 

 

Ações: 

i. Implantar e manter o sistema de gestão da qualidade na UNIVALE; 
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ii. Desenvolver modelos administrativos de gestão com padronização de 

fluxos e processos, observando o conceito de clientes internos e externos, 

tendo o aluno como foco principal; 

iii. Implantar uma política de planejamento institucional, voltada para a 

execução e acompanhamento do planejamento estratégico e tático-

operacional como ferramenta de gestão; 

iv. Institucionalizar o planejamento estratégico institucional e adequá-lo ao PDI; 

v. Informatizar o controle dos processos administrativos e a gestão eletrônica 

de documentos; 

vi. Implantar os novos Estatuto e Regimento Geral da UNIVALE; 

vii. Implantar novo organograma e fluxograma da UNIVALE, com os 

respectivos mecanismos de ligação e interação entre instâncias 

institucionais para melhor distribuição de responsabilidade gerencial; 

viii. Desencadear um processo de reorganização de todos os setores da 

UNIVALE, visando à racionalização e a construção coletiva de um novo 

organograma; 

ix. Regulamentar a prestação de serviços, visando potencializar as condições 

de captação de recursos; 

x. Reativar banco de dados institucional, como ferramenta de análise e de 

dados históricos que possibilite a implantação de sistema de suporte a 

decisão voltado para aprimoramento da gestão administrativo-acadêmica. 

 

Indicador de desempenho: Conhecimento amplo por parte dos colaboradores 

das ferramentas de endomarketing já implantadas. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, CPA. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão VI: 

i. Relatório da CPA; 

ii. Relatório da ouvidoria. 
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6.1.7 DIMENSÃO VII – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

 

Objetivo 1: Manter infraestrutura física capaz de atender às necessidades 

definidas nos PPCs, dando especial atenção às pessoas com necessidades 

especiais. 

 

Meta: Acesso de pessoas com necessidades especiais a todas as instalações 

e serviços da UNIVALE plenamente facilitado; 

 

Ação: Manutenção da infraestrutura para que pessoas com necessidades 

especiais tenham acesso as atividades de seu curso e demais serviços envolvendo: 

rampas, corrimão, elevador, bebedouros adequados, banheiros, estacionamento. 

 

Indicador de desempenho: Atendimento à política de acessibilidade – 

pessoas com necessidades especiais com acesso facilitado a todos os serviços e 

plenas condições de estudo. 

 

Responsável: Mantenedora e CIPA. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 2: Racionalizar e modernizar os serviços e a infraestrutura: física, de  

equipamentos, logística e informática. 

 

Meta: Infraestrutura geral da UNIVALE otimizada e adequada ao atendimento 

das necessidades de ensino, pesquisa, extensão. 

 

Ações: 

i. Revisar e implantar o plano diretor físico; 

ii. Implantar programas para garantir as melhorias na infraestrutura física, de 

mobiliário/equipamentos e de informática de modo a qualificar as 

atividades-fim e atividades-meio da UNIVALE; 



149 

 

iii. Implantar plano de ação para otimizar o suporte tecnológico, os recursos 

didáticos e de TI, os laboratórios e bibliotecas para a realização das 

atividades acadêmicas e administrativas em linha com as prioridades 

acadêmicas e sustentabilidade financeira da Instituição; 

iv. Atualizar a política de ampliação e renovação do acervo bibliográfico; 

v. Atualizar o acervo com vistas à sua adequação às necessidades de ensino, 

pesquisa e extensão e avaliação dos recursos necessários para novas 

aquisições; 

vi. Manter e ampliar convênios que visem à atualização do parque de software 

da UNIVALE; 

vii. Ampliar a abrangência da rede de apoio computacional e melhorar o 

sistema de interligação lógica; 

viii. Ampliar as competências do núcleo de educação a distância em 

atendimento às demandas institucionais de graduação, pós-graduação e 

cursos de extensão. 

 

Indicador de desempenho: Estabelecer padrões de comunicação interna 

para todas as ações implantadas. 

 

Responsável: Mantenedora e Setor Tecnológico da Instituição. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão VII: 

i. Questionário de avaliação da CPA; 

ii. Pareceres de comissão externa de avaliação; 

iii. Relatório da CPA e da CIPA. 
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6.1.8 DIMENSÃO VIII – Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

Objetivo 1: Manter processo de gestão por resultado focado nos indicadores 

de qualidade definido pelo MEC e nas metas estratégicas da UNIVALE. 

 

Meta: Cultura do planejamento, acompanhamento da execução e avaliação 

das metas e ações previstas no PDI, implantada na UNIVALE em todos os setores 

acadêmicos e administrativos. 

 

Ações: 

i. Registrar as ações desenvolvidas em consonância com o PDI, avaliando a 

execução e os indicadores alcançados; 

ii. Instrumentalizar as políticas de avaliação definidas no PPI; 

iii. Utilizar os resultados da autoavaliação institucional, os pareceres de 

comissões externas e os resultados de desempenho dos estudantes em 

avaliações externas como referência para a gestão institucional e de cursos; 

iv. Divulgar as ações acadêmicas e administrativas tomadas frente aos 

resultados das avaliações internas e externas. 

 

Indicadores de desempenho: 

i. Instrumentos de avaliação institucional e de cursos aprovados pelo 

conselho superior e aplicados; 

ii. Decisões gerenciais fundamentadas em resultados das avaliações internas 

e externas; 

iii. Melhoria do desempenho institucional. 

 

Objetivo 2: Consolidar o processo de avaliação institucional em articulação 

com o SINAES. 

 

Meta: Avaliação institucionalizada. 
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Ações: 

i. Dotar a CPA de recursos necessários para a coordenação e realização das 

atividades de avaliação institucional. 

ii. Implantar sistemas de monitoramento e avaliação do PDI. 

iii. Garantir que o processo de avaliação institucional seja norteador do 

planejamento e das ações institucionais, administrativas e pedagógicas; 

iv. Consolidar o processo de avaliação contínua dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação; 

v. Consolidar os sistemas de informações institucionais para subsidiar 

continuamente os processos de avaliação institucional; 

vi. Acompanhar o portal do egressos. 

 

Indicadores de desempenho: Relato institucional conforme padrão esperado 

pelo CONAES. 

 

Responsáveis: Reitoria e CPA. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão VIII: 

i. Questionário de avaliação da CPA; 

ii. Relatório da ouvidoria; 

iii. Relatório de avaliação dos colegiados de curso e NDEs; 

iv. Parecer das comissões externas de avaliação. 

6.1.9 DIMENSÃO IX – Políticas de atendimento aos estudantes e aos egressos 

Objetivo: Oferecer ao corpo discente condições necessárias ao melhor 

desenvolvimento de seus estudos envolvendo, entre outros: 

• Nivelamento; 

• Apoio psicopedagógico; 

• Oferta de módulo de capacitação para inserção dos alunos no ambiente 

virtual de aprendizagem; 
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• Oportunidades de participação na gestão institucional através de 

representação em órgãos colegiados; 

• Participação como egressos nas atividades de avaliação dos PPCs; 

• Recursos de informática disponíveis para pesquisas e estudos; 

• Programa de bolsas acadêmicas. 

 

Metas: 

i. Estudantes menos favorecidos financeiramente com apoio institucional para  

continuar os estudos, de acordo com as normas filantrópicas da instituição; 

ii. Ingressantes com baixo rendimento com apoio em ações de nivelamento; 

iii. Participação de egressos nas atividades de avaliação de curso; 

iv. Divulgação de oportunidades em programas de educação continuada; 

v. Atendimento psicopedagógico facilitado; 

vi. Domínio das ferramentas para uso das tecnologias requeridas nos cursos e 

disciplinas ofertadas na modalidade EaD. 

 

Ações:  

i. Manter programa de bolsas acadêmicas e bolsas sociais; 

ii. Ampliar atividades de nivelamento com a intervenção de professores e 

alunos monitores; 

iii. Disponibilizar orientação acadêmica para desenvolvimento de trabalhos 

dentro do manual de normatização de trabalhos acadêmicos da UNIVALE; 

iv. Divulgar para os egressos os encontros, conferências e congressos 

organizados pela instituição e os cursos de pós-graduação; 

v. Organizar base de dados com endereço eletrônico dos egressos; 

vi. Manter parceria com o serviço de psicologia aplicada da UNIVALE para o 

atendimento psicopedagógico. 

 

Indicadores de desempenho: 

i. Atendimento à legislação filantrópica em vigor; 

ii. Redução da evasão e da repetência/dependência de alunos observados 

como de baixo rendimento inicial; 
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iii. Manual disponível no link da biblioteca e serviço de orientação para consulta 

da base de dados existente; 

iv. Site com espaço reservado para egressos: comunicação de eventos e 

avaliação; 

v. Base de dados atualizada para comunicação com egressos; 

vi. Parecer positivo na autoavaliação institucional. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria e CPA. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão IX: 

i. Relatório de autoavaliação institucional na ótica discente; 

ii. Relatório de autoavaliação institucional na ótica do egresso; 

iii. Análise de movimentação de alunos nos cursos – relatório das 

coordenações de curso. 

6.1.10 DIMENSÃO X – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 

social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior 

Objetivo: Aprimorar o processo de gestão econômico-financeiro, ampliar a 

capacidade de desenvolvimento autossustentável e a viabilidade operacional e 

funcional da UNIVALE. 

 

Metas: 

i. Projetos com no mínimo de 15% de retorno para garantir a sustentabilidade 

e os investimentos previstos; 

ii. Indicadores financeiros por centro de custo e atualizados mensalmente; 

iii. Aprimoramento do ensino didático-pedagógico – 8% do custeio de pessoal. 

 

Ações: 

i. Manter o planejamento orçamentário como instrumento de gestão 

associado às metas institucionais definidas; 

ii. Diversificar, estimular e viabilizar outras fontes de receita; 
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iii. Realizar estudos de viabilidade para a criação de novos cursos ou dos 

cursos já implantados, considerando a realidade política, econômica social 

da instituição e da região; 

iv. Regulamentar a prestação de serviços, visando potencializar as condições 

de captação de recursos; 

v. Criar estrutura específica para prospecção e contrato na prestação de 

serviços à comunidade local e regional; 

vi. Criar mecanismos para reduzir a taxa média de inadimplência ao patamar 

de 14% nos valores atuais; 

vii. Criar mecanismos para reduzir a taxa de evasão em 10%; 

viii. Adotar medidas de racionalização e otimização do processo de gestão e 

captação de recursos financeiros no âmbito da UNIVALE. 

 

Indicador de desempenho: Maior número de alunos e maior equilíbrio de 

receita financeira da instituição. 

 

Responsável: Mantenedora. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão X: 

i. Balanço financeiro semestral; 

ii. Relatório de auditoria financeira. 

6.1.11 Programação de oferta de novos cursos de Pós-graduação presenciais 

Nome do Curso 
Número de 
alunos por 

turma 

Número 
de 

turmas 

Ano previsto 
para oferta 

Análises Clínicas e Gestão de 
Laboratório 

40 01 

2014 
Direito do Trabalho, Processo do 
Trabalho e Práticas Trabalhistas 

40 01 

Gestão de Políticas Públicas e Projetos 
Sociais 

40 01 
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Ortodontia 12 01 

Psicopedagogia 40 01 

Ensino Religioso 40 01 

2015 

Direito Administrativo e Gestão Pública 40 01 

Conciliação, Arbitragem e Resolução de 
Conflitos 

40 01 

Atenção Farmacêutica e Farmacologia 
Clínica 

40 01 

Cirurgia e Traumatologia 12 01 

Engenharia de Segurança do Trabalho 40 01 

2016 
Gestão da Comunicação e Mídias 
Sociais 

30 01 

Ortodontia – Turma 01 12 01 

Ortodontia– Turma 02 12 01 

2017 

Periodontia 12 01 

Fitoterapia aplicada à Nutrição Clínica 30 01 

Logística e Gestão da Cadeia de 
Suprimentos 

30 01 

Educação Inclusiva 30 01 

Implantodontia 12 01 

Prótese Dentária 12 01 

Segurança Pública 40 01 

Análises Clínicas e Gestão de 
Laboratório 

40 01 

Gestão de Políticas Públicas e Projetos 
Sociais 

40 01 

Oncologia – Abordagem 
Multiprofissional 

40 01 

Implantodontia 12 01 
2018 

Educação Inclusiva 40 01 



156 

 

Ortodontia 12 01 

Gestão de Serviços em Saúde 40 01 

 

6.1.12 Programação de oferta de cursos de extensão 

A educação continuada ocorrerá também por meio de cursos de extensão de 

oferta livre com o objetivo de contribuir para a atualização de conhecimentos e 

processos de trabalho nas diversas áreas do conhecimento, com carga horária 

diferenciada, tendo em vista a classificação destes enquanto atualização, 

aperfeiçoamento e qualificação, de acordo com as demandas internas e externas 

apresentadas ao setor de educação continuada. 

Compete ao colegiado de curso de graduação indicar o professor responsável 

pela oferta, aprovar o projeto e certificar os concluintes egressos dos respectivos 

cursos de extensão com registro de relatórios. 

 

Nome do curso 

Número 
de 

alunos 
por 

turma 

Número 
turmas 

Turno(s) 

Ano 
previsto 

para 
oferta 

Fonética e Fonologia da Língua 
Inglesa 

40 01 Noturno 

2014 

Capacitação em Serviço: Novo 
Paradigma de Atendimento à 
Comunidade Acadêmica 

100 01 Matutino 

Ferramentas de Gestão de 
Processos Acadêmicos 

30 01 Matutino 

Ensino 2.0 50 01 Noturno 

Aprendizagem 2.0 50 01 Noturno 

Inglês Instrumental 30 02 Noturno 

2015 Docência do Ensino Superior 40 01 Noturno 

Atendimento ao Público 40 01 Vespertino 
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Recrutamento e Seleção de 
Pessoal 

40 01 Matutino 

Formação de Conselheiros 
Municipais 

30 01 Noturno 

Formação de Professores da 
UNIVALE 

50 02 Integral 

Formação de Pessoal Técnico-
administrativo da UNIVALE 

50 02 Matutino 

Inglês Instrumental 30 02 Noturno 

2016 

Atendimento ao Público 40 01 Vespertino 

Formação de Professores da 
UNIVALE 

50 02 Integral 

Formação de Pessoal Técnico-
administrativo da UNIVALE 

50 02 Matutino 

Fonética e Fonologia da Língua 
Inglesa 

40 01 Noturno 

Aprimoramento de Metodologia 
Científica e Atividades Acadêmicas 

50 01 Vespertino 

Curso de Capacitação de 
Monitores 

19 01 Matutino 

Ferramentas de Gestão de 
Processos Acadêmicos 

30 01 Matutino 

Redação de Documentos Oficiais 30 01 Noturno 

2017 

Interpretação e Implementação dos 
Requisitos da NBR ISSO 
9001:2015 

70 01 Integral 

Curso de Extensão de Inglês 15 01 Matutino 

Elaboração de Projetos de 
Pesquisa 

30 01 Matutino 

Formação de Professores da 
UNIVALE 

50 02 Integral 

Formação de Pessoal Técnico-
administrativo da UNIVALE 

50 02 Matutino 

Curso de Excel 25 03 Matutino 2018 
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Formação de Educadores Sociais 40 01 Vespertino 

Formação de Professores da 
UNIVALE 

50 02 Integral 

Formação de Pessoal Técnico-
administrativo da UNIVALE 

50 02 Matutino 

 
 

6.1.12.1 Programação de oferta de cursos de Pós-graduação na modalidade a 

distancia 

A programação da oferta de cursos de pós-graduação na modalidade a distância, 

indicados neste PDI, em setembro de 2016, fica condicionada ao credenciamento da 

UNIVALE para modalidade de educação a distância. 

 

Nome do curso 
Número de 
alunos por 

turma 

Número 
turmas 

Previsão de 
oferta 

Pós-graduação 
Direito do Trabalho e Direito Processual 
do Trabalho 

50 01 

2017 

Pós-graduação 
Docência do Ensino Superior 

50 01 

Pós-graduação Psicopedagogia 50 01 

Pós-graduação Auditoria em Saúde 50 01 

Pós-graduação Gestão de Pessoas 50 01 

Pós-graduação Consultoria para Micro 
e Pequenas Empresas 

50 01 

Pós-graduação Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

50 01 

Pós-graduação Gestão Ambiental 50 01 

Pós-graduação Educação Inclusiva 50 01 
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Pós-graduação Direito Administrativo e 
Gestão Pública 

50 01 

Pós-graduação Resolução de Conflitos: 
Conciliação, Mediação e Arbitragem 

50 01 

Pós-graduação Epidemiologia nas 
Infecções Relacionadas à Assistência 
em Saúde 

50 01 

2018 

Pós-graduação Saúde Mental e 
Atenção Psicossocial 

50 01 

Pós-graduação Psicologia Escolar e 
Educacional    

50 01 

Pós-graduação Políticas Públicas e 
Gestão de Projetos Sociais 

50 01 

Pós-graduação Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira 

50 01 

Pós-graduação Logística 50 01 

Pós-graduação Docência e Tutoria na 
Educação a Distância 

50 01 

Pós-graduação Engenharia de Software 50 01 

Pós-graduação Perícia Contábil e 
Financeira 

50 01 

Pós-graduação Gestão Ambiental com 
ênfase em Saneamento, Perícia, 
Auditoria 

50 01 

Pós-graduação Gestão de Projetos com 
ênfase em Licenciamento Ambiental 

50 01 

Pós-graduação  Engenharia de 
Saneamento Básico e Ambiental 

50 01 
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6.2 PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

Os cursos de graduação da UNIVALE, atuando em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais específicas de cada curso e o Catálogo dos Cursos 

de Tecnologia, têm como meta formar profissionais nas diferentes áreas do 

conhecimento, de forma humanista, crítica e reflexiva, com competência técnica, ética, 

política, social e educativa, aptos para inserção no mercado de trabalho e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. 

A formação humanista será privilegiada na organização curricular de todos os 

cursos, por meio de conteúdos que envolvam temas da educação ambiental, da 

história e cultura afro-brasileira e indígena, direitos humanos, inclusão social. 

A política de ensino favorece a crítica e a reflexão ao trabalhar a aprendizagem 

centrada no aluno como protagonista principal do processo, tendo o professor como 

orientador/mediador. As habilidades e as competências, definidas nas DCNs, 

orientam a organização no âmbito dos PPCs dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais a serem adquiridos pelo aprendiz. As atividades 

propostas buscam o “Aprender a Aprender”, e, portanto, amparam-se na análise 

crítica e reflexiva do conhecimento. 

A competência técnica ampara-se no rigor científico, na fundamentação 

conceitual e na compreensão dos princípios éticos e sociais que devem orientar a 

tomada de qualquer decisão nas atividades de trabalho. Nos PPCs, as atividades a 

serem desenvolvidas devem fundamentar-se nos princípios anteriormente definidos. 

 

6.2.1 Orientações para seleção de conteúdos e princípios metodológicos em 

função do perfil do egresso 

Propor um perfil para egressos de um curso significa definir as competências 

do futuro profissional. É antever aquilo que o aluno será capaz de fazer ao concluir o 

curso. 

Diversos são os balizadores que as IES e os cursos podem lançar mão para 

inspirar a proposição das competências profissionais a serem estruturadas pelos 

processos de aprendizagem, vivenciados durante a formação. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais devem ser consideradas, pois, primeiramente, porque constam 
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no instrumento de avaliação de cursos como um dispositivo legal, ou seja, o projeto 

pedagógico do curso deve atender ao disposto nas DCNs; segundo, porque o 

conteúdo das avaliações do ENADE cobra as competências definidas pelas DCNs. 

Outros balizadores da definição de competências são as orientações e 

sugestões que constam nos documentos dos conselhos profissionais como a OAB, 

para os cursos de Direito, o CONFEA para os cursos de Engenharia, entre outros. 

Embora as instituições formadoras sejam autônomas em relação aos conselhos 

profissionais, as proposições e os indicativos, por eles feitos, devem ser analisados, 

uma vez que é nessa comunidade que o egresso da UNIVALE vai se inserir. 

E, há ainda a realidade local e regional, figurando como importante elemento 

de influência na estruturação das competências. Há de se identificar que a 

especificidade da demanda local e regional para determinado curso traz originalidade 

em relação à uniformidade decorrente das DCNs. Da mesma forma, as informações 

referentes a dados socioeconômicos e culturais oferecem pistas balizadoras de perfis 

profissionais pretendidos. 

Ressalta-se que a aproximação de um curso da realidade local e regional e 

suas demandas devem ocorrer de modo a não perder a conexão com a universalidade 

da área do conhecimento. 

Na UNIVALE, na explicitação das competências do perfil profissional, são 

levados em consideração os aspectos a seguir: 

 

I. Clareza na formulação das competências, de modo a facilitar o 

entendimento do proposto; 

II. Exequibilidade, considerando a duração do curso e as condições 

institucionais; 

III. Divisão e ordenação das competências pelos períodos letivos; 

IV. Interdependência e complementaridade entre competências; 

V. Clara associação com disciplinas e atividades de aprendizagem; 

VI. Possibilidade de acompanhamento e avaliação; 

VII. Factibilidade de observação de vivência pelos alunos. 

 

Importa ainda destacar o que é entendido por competência no contexto deste 

documento. 
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A competência identificará aquilo que qualquer pessoa necessita responder 
aos problemas aos quais se depara ao longo da vida. Portanto, a 
competência consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida 
mediante ações nas quais se mobilizam, ao mesmo tempo e de maneira inter-
relacionada, componentes atitudinais, procedimentais e conceituais. 
(ZABALA, A.; ARNAU, L., 2010, p. 37). 

 

Assim, a importância da definição clara das competências do egresso deve-se 

ao fato de que elas refletem a qualificação profissional que pode ser adquirida ao 

longo do curso; o efetivo desempenho que o egresso pode atingir no que se refere 

aos conhecimentos, comportamentos e atitudes. 

 

6.2.2 Orientações sobre o processo de avaliação do ensino e da aprendizagem 

em disciplinas 

A avaliação de aprendizagem nas disciplinas obedece ao estabelecido no 

Regimento Geral. 

Portadores de necessidades especiais possuem na UNIVALE atendimento 

diferenciado nos processos de avaliação de aprendizagem. 

A prática de avaliar perpassa todo o processo pedagógico ao iniciá-lo com a 

coleta das informações indispensáveis para conhecimento da realidade, durante a 

execução do trabalho, até a sua finalização. Portanto, não pode ser realizada em 

momentos estanques. 

A prática docente na UNIVALE deve-se direcionar na busca constante da 

efetivação da aprendizagem do educando. Essa ação favorece a formação de um tipo 

de ser humano contextualizado com a realidade atual. O fenômeno educativo é único 

em cada momento histórico e para cada indivíduo. Ele é pluridimensional, pois 

assume uma dimensão para cada contexto. Por isso, é preciso construir e reconstruir 

esse processo a todo tempo. 

A reflexão da prática pedagógica constante como acontece na UNIVALE 

provoca uma mudança na ação educativa e pode melhorar as condições do processo 

ensino-aprendizagem, uma vez que o educador se compromete com o aprendizado 

do educando. Conclui-se então que a reflexão da ação pedagógica assim como a 

busca da fundamentação teórica e prática devem ser uma constante no trabalho do 

educador, para que o mesmo possa redimensionar a sua atuação na mira da melhoria 

do processo ensino-aprendizagem. 
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O processo de ensino-aprendizagem fundamenta-se nos princípios da 

pedagogia interativa, de natureza democrática e pluralista, com um eixo metodológico 

firmemente estabelecido e que prioriza metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos desse 

processo, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com 

metodologias de ensino voltadas à construção de competências vinculadas ao 

raciocínio e à reflexão crítica. O professor, por outro lado, passa a desempenhar o 

papel de incentivador, garantindo situações que estimulem a participação do aluno no 

ato de aprender; e de orientador, auxiliando a construção do conhecimento. 

 

6.2.3 Orientações para as atividades complementares  

As atividades complementares abrangem o ensino, a pesquisa/iniciação 

científica e a extensão. 

A relação das atividades complementares com suas respectivas cargas 

horárias é apresentada no regulamento de atividades complementares, bem como 

nos projetos pedagógicos dos cursos. 

Os alunos fazem o registro das atividades complementares de ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão em seu curso e pode consultar sua carga 

horária em ambiente virtual de aprendizagem da instituição. 

 

6.2.4 Orientações para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

O TCC é atividade obrigatória, quando previsto nas DCNs ou quando 

introduzido no PPC por decisão do colegiado de curso, sendo, nesses casos, um dos 

pré-requisitos para obtenção do diploma, devendo ser elaborado sob orientação direta 

de um docente. 

As orientações relativas à realização e à avaliação do TCC estão devidamente 

descritas no regulamento de orientação e apresentação de trabalhos de conclusão de 

curso e em normas específicas de cada curso. 

A pesquisa deverá estar pautada em atividade de iniciação científica, 

relacionada com a área de formação do aluno, isto é, atividade centrada em área 

teórico-prática do curso e/ou atividade de formação profissional relacionada com o 
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curso. A apresentação pública do TCC, elaborado pelo aluno, será obrigatória e a 

avaliação deverá ser feita por banca composta por dois avaliadores, além do 

orientador. 

 

6.2.5 Orientações para Estágios 

A avaliação do estágio supervisionado visa verificar se os objetivos propostos 

na elaboração do plano de estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. Para 

tal, são propostos os protocolos de avaliação específicos, constantes do regulamento 

de estágio de cada curso. 

Ao final do estágio ou de cada uma de suas etapas, o aluno entregará ao 

orientador e/ou supervisor uma cópia de relatório circunstanciado, produzido 

conforme as normas definidas no regulamento de estágio do curso. 

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à UNIVALE e à Instituição 

cedente, uma avaliação da atividade de estágio, comparando os resultados 

alcançados com os esperados. 

São critérios de avaliação dos estágios: 

 

I. Domínio de conteúdos conceituais; 

II. Elaboração de relatórios ou estudo de casos; 

III. Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de 

trabalho, frequência e pontualidade); 

IV. Cumprimento das normas de estágio; 

V. Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento, desempenho); 

VI. Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para 

a concretização do planejamento proposto; 

VII. Avaliação do supervisor ou preceptor; 

VIII. Segurança ao ler e escrever; 

IX. Interesse e dedicação; e, 

X. Dinâmica/criatividade. 
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6.2.6 Atividades de Pesquisa e Pós-graduação 

O Programa de Pós-graduação da UNIVALE visa dentre outros objetivos, 

promover a educação continuada por meio de cursos de especialização, MBAs e 

cursos Lato e Stricto Sensu. 

A Pesquisa se insere no contexto da missão institucional de “Promover a 

formação profissional e científica, a construção e difusão de conhecimentos e 

colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua região de 

inserção, pautada na melhoria das condições de vida e na diversidade do ambiente e 

da cultura” e assume o compromisso de consolidá-la. 

Assim, a Pesquisa na UNIVALE encontra-se conectada à proposta de 

formação, construção e difusão de conhecimento significativo que vise a promoção do 

desenvolvimento regional. Para isso, deve-se guardar íntima conexão com as linhas 

de pesquisa definidas nos projetos pedagógicos dos cursos e com áreas de pesquisa 

definidas no PDI/PPI. 

Desse modo, assumindo a pesquisa e pós-graduação como instâncias 

pedagógicas de formação e produção de conhecimento, ambas deverão se pautar 

pelo princípio da sustentabilidade ambiental e financeira. Ambiental por ser esta a 

condição de se pensar qualquer forma de desenvolvimento, tanto corpo docente 

quanto o discente deve estar comprometido com a (re)construção das condições 

ambientais necessárias e garantidoras da vida no planeta Terra; e, financeira por 

estarem inseridos numa instituição privada sem fins lucrativos e que precisa estar 

compromissada na busca permanente por recursos oriundos de fontes diversas de 

financiamento, em especial, de agências de fomento, setores privados de modo a 

diversificar suas fontes de financiamento. 

Por esta razão, considerando a necessária interface com outros setores 

privados da região deve-se inclusive buscar projetos que possam ser financiados e/ou 

autofinanciados.  No que se refere a projetos de pesquisa, entende-se que tal prática 

irá contribuir significativamente para a consolidação da pesquisa enquanto importante 

tripé da formação acadêmica que, além de possibilitar o envolvimento de alunos na 

atividade científica, irá ligar o conhecimento (re)produzido na UNIVALE ao mercado 

de trabalho e criar espaço de aproximação da sociedade/setores produtivos e a prática 

acadêmica. 
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O programa de pesquisa e pós-graduação da UNIVALE possui cursos 

consolidados e reconhecidos pela comunidade científica pela qualidade da pesquisa 

acadêmica realizada e pelos resultados dos estudos que ganham corpo no cenário 

nacional e internacional o que coloca a UNIVALE em um patamar de referência 

científica para toda comunidade acadêmica. 

6.3 IMPLEMENTAÇÃO DAS INOVAÇÕES QUANTO À FLEXIBILIDADE DOS 

COMPONENTES CURRICULARES. 

A organização curricular como um aspecto basilar do projeto pedagógico deve 

possibilitar uma dinâmica curricular ancorada em uma relativa liberdade e flexibilidade. 

Essa organização inclui a permeabilidade em relação às transformações que ocorrem 

no mundo científico e nos processos sociais, a interdisciplinaridade, a formação 

sintonizada com a realidade social, a perspectiva de uma formação continuada ao 

longo da vida, a articulação teoria-prática presente na indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

Para este PDI propõem-se as seguintes ações: 

 

I. Oferta de atividades integradoras, a fim de favorecer a multi e a inter 

profissionalidade na formação, envolvendo disciplinas cujo objetivo seja o 

desenvolvimento de competências comuns a todos os profissionais em 

formação; 

II. Oferecimento de até 20% da estrutura curricular na modalidade a distância 

para os cursos já reconhecidos. Essa prerrogativa pode ser utilizada, desde 

que sejam cumpridas as exigências legais e esteja prevista nos projetos 

pedagógicos, acompanhada por um planejamento específico das atividades 

a distância a serem desenvolvidas na disciplina. 

III. Implementação de projetos de ensino de graduação concernentes ao 

desenvolvimento de ações inovadoras de ensino e aprendizagem conforme 

preconizado na visão da IES. 

IV. Foco na busca por um processo pedagógico mais qualitativo, que vise 

otimizar o tempo da sala de aula com o contato professor-aluno mais 

produtivo, em que o processo de aprendizagem, de fato, passe a funcionar 

de uma maneira diferente, focado mais no aluno e menos no professor. O 



167 

 

diferencial deverá ser um ensino para o aluno aprender de uma forma mais 

personalizada. Sugere-se que será interessante considerar a tecnologia que 

está ao dispor na atualidade. 

6.4 OPORTUNIDADES DIFERENCIADAS PARA INTEGRALIZAÇÃO DOS 

CURSOS 

Nos cursos da UNIVALE, a flexibilidade curricular se reflete em diferentes 

perspectivas, mais particularmente na eliminação da rigidez estrutural das matrizes 

curriculares, mediante a redução dos pré-requisitos, considerando até que ponto eles 

constituem, de fato, e, em quais casos, um elemento indispensável ao 

desenvolvimento dos estudos, de forma a não impedir o movimento dinâmico do 

cumprimento do estabelecido no plano de execução curricular do curso. 

A flexibilidade curricular permite que a instituição acompanhe, de perto, as reais 

demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à 

realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil profissional 

de conclusão. Por outro lado, a flexibilidade garante oportunidades diferenciadas de 

integralização dos cursos, possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória 

autônoma. 

Nesse sentido, as atividades complementares, previstas para os cursos de 

graduação, além de constituírem importantes mecanismos a introduzir a flexibilidade, 

também proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em que permitem o 

reconhecimento de atividades enriquecedoras e complementadoras do perfil do 

egresso, realizadas pelos alunos, para a integralização de parcela da carga horária 

do curso. 

São, ainda propostas nesse PDI as seguintes ações: 

 

I. Discussão, no âmbito da gestão acadêmica, acerca de modelos curriculares 

que favoreçam a integralização curricular; 

II. Discussão sobre mobilidade intra e inter cursos (aproveitamento de 

disciplinas entre cursos, abrangendo um corpo comum – conteúdo e carga 

horária – entre as disciplinas básicas); 

III. Possibilidade de avanço curricular, conforme regimento, para o aluno que 

detiver, em determinada área do saber, um conhecimento extraordinário 
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que deverá ser comprovado por meio de documentação comprobatória e de 

uma avaliação que abrangerá todos os componentes curriculares da 

disciplina, requerida e apreciada pela banca de avaliação de 

aproveitamento extraordinário de disciplina. 

6.5 AVANÇOS TECNOLÓGICOS NOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

A UNIVALE disponibiliza para seus docentes e discentes uma ferramenta de 

tecnologia da informação que entre outras facilidades: 

 

i. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

ii. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

iii. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

iv. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

v. Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; e, 

vi. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

A ferramenta é disponibilizada para alunos e professores no site institucional 

no ambiente on-line. Dentre os recursos disponibilizados é possível citar: atividades 

de aprendizagem; planos de ensino/aula, postados pelos professores; material de 

aula; avaliação/exercício; entrega de trabalhos; biblioteca virtual; avisos; debate 

(fórum); blog; documentos institucionais; eventos; notícias; dicionário; perfil do aluno. 

6.6 CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA NAS DISCIPLINAS DOS CURSOS 

6.6.1 Cursos Presenciais 

A cada semestre, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE e 

colegiado de curso as atividades a serem executadas (aulas teóricas, aulas práticas, 
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estágios extracurriculares, TCC e atividades complementares) e analisadas a 

adequação das ementas e planos de ensino. Caberá ao NDE realizar a constante 

adequação do curso. 

As disciplinas serão executadas, observando-se o que estabelece a Resolução 

CNE/CES n. 3, de 18 de julho de 2007, e envolverá preleções, aulas expositivas (item 

I do Art. 2º) e atividades práticas supervisionadas – APS (item II do Art. 2º), conforme 

texto a seguir: 

 

Resolução CNE/CES n. 3 de 18 de julho de 2007: 
Art. 1º - A hora-aula decorre de necessidades de organização acadêmica das 
Instituições de Educação Superior. 
§ 1º - Além do que determina o caput, a hora-aula está referenciada às 
questões de natureza trabalhista. 
§ 2º - A definição quantitativa em minutos do que consiste a hora-aula é uma 
atribuição das Instituições de Educação Superior, desde que feita sem 
prejuízo ao cumprimento das respectivas cargas horárias totais dos cursos. 
Art. 2º - Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos 
duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração 
da atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: 
I - preleções e aulas expositivas; 
II - atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em 
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de 
ensino e outras atividades no caso das licenciaturas. (Resolução CNE/CES 
n. 3, 2007) 

 

6.6.1.1 Atividades Práticas Supervisionadas 

As atividades práticas supervisionadas – APS estarão descritas no PPC de 

cada disciplina, no seu plano de ensino, com informações da carga horária a ser 

trabalhada nessa atividade. Os docentes, utilizando ferramenta de TI, disponibilizarão 

para os estudantes as atividades a serem realizadas e a data de entrega. Nesse 

processo: 

a) As atividades indicadas para os estudantes são acompanhadas e orientadas 

pelos docentes; 

b) Os estudantes entregam comprovantes das atividades realizadas que 

podem ser entre outras: uma lista de exercício, um relatório, uma resenha 

de texto, um trabalho escrito, um projeto, um relato de um filme, etc. 

c) As atividades valem uma determinada carga horária e pontuação. 
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6.6.2 O Cumprimento das atividades de cursos ofertados a distância 

As atividades de Cursos ofertados a distância serão desenvolvidas no ambiente 

virtual de aprendizagem e nos encontros presenciais de acordo com o plano de ensino 

de cada disciplina. 
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7 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES fundamenta-se na necessidade de 

promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 

da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus compromissos e 

responsabilidades sociais. Por se tratar de uma lei federal, o SINAES representa uma 

política de Estado para a avaliação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras, a 

orientar as políticas de governo para tal fim. Os princípios fundamentais do SINAES 

são: 

I. Responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

II. Reconhecimento da diversidade do sistema; 

III. Respeito à identidade, à missão e à história das instituições; 

IV. Globalidade, isto é, compreensão de que a instituição deve ser avaliada, a 

partir de um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos em 

sua relação orgânica e não de forma isolada; 

V. Continuidade do processo avaliativo. 

 

O SINAES integra modalidades de instrumentos de avaliação, a serem 

aplicados em diferentes momentos. Uma dessas modalidades é a Avaliação das 

Instituições de Educação Superior – AVALIES, centro de referência e articulação do 

sistema de avaliação que se desenvolvem em duas etapas principais: 

 

I. Autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA de 

cada IES, a partir de setembro de 2004; 

II. Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, 

segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES. 

 

Nesse sentido, a autoavaliação é realizada por meio de trabalhos executados 

pela Comissão Própria de Avaliação da UNIVALE, contando com a colaboração de 

vários setores da instituição. Os resultados das avaliações, realizadas por essa 

comissão, possibilitam à Instituição planejar e atender às demandas relacionadas à 

melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem. 
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7.1 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO 

PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

O processo de autoavaliação e acompanhamento do desenvolvimento 

institucional, instituído pela UNIVALE, tem como concepção basilar a Lei 10.861, de 

14 de abril de 2004, que fundamenta o Sistema Nacional da Avaliação da Educação 

Superior – SINAES na busca da melhoria da qualidade da educação superior, 

utilizando-se como variáveis os segmentos Ensino, Pesquisa/Iniciação científica e 

Extensão, responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da Instituição, 

corpo docente e estrutura física, na perspectiva das melhorias e do aprimoramento da 

eficácia institucional, efetividade acadêmica e social e da afirmação da autonomia e 

da identidade institucional. 

Para implementação da autoavaliação institucional, a UNIVALE conta com a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por representantes do corpo 

docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e comunidade externa. 

A metodologia utilizada no processo de autoavaliação segue as orientações 

gerais do SINAES e prevê as seguintes: preparação, sensibilização, desenvolvimento, 

consolidação da avaliação, devolutivas dos resultados e acompanhamento das 

melhorias propostas. 

A autoavaliação da UNIVALE é realizada utilizando-se do questionário on line 

como procedimento metodológico e contempla abordagem quali-quantitativa da 

avaliação. 

As questões contidas na autoavaliação são propostas em conformidade com a 

Lei 10.861/2004 que definiu as dez dimensões institucionais para a avaliação das IES, 

contempladas no roteiro de autoavaliação institucional, publicação da CONAES/INEP. 

A autoavaliação na UNIVALE obedece à seguinte lógica: 

I. Planejamento das atividades, sensibilização da comunidade para reflexão 

sobre o processo de autoavaliação pela CPA – Comissão Própria de 

Avaliação e equipe; 

II. Envolvimento dos funcionários de todos os setores na construção das 

dimensões a serem avaliadas; 

III. Participação ativa dos dirigentes da UNIVALE em relação ao apoio 

institucional necessário à seriedade do processo; 
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IV. Processamento dos dados coletados por equipe especializada em 

assegurar a validade da informação; 

V. Utilização dos resultados na implementação de melhorias sinalizadas, 

sendo estas melhorias transformadas em ações a serem alcançadas em 

curto, médio e longo prazos destinadas à superação das dificuldades e ao 

aprimoramento institucional; 

VI. Divulgação dos resultados por meio de ações da Comissão Própria de 

Avaliação. 

 

Para cada uma das 10 Dimensões previstas, a UNIVALE estabeleceu para o 

período de vigência do PDI os objetivos, as metas e as ações a serem 

desenvolvidas, bem como os respectivos indicadores de desempenho e os setores 

responsáveis para cada ação prevista. 

As atividades previstas possuem características diversas, sendo algumas de 

caráter permanente e outras que, por suas características, possuem um fim em si 

mesmas. 

Considerando os diversos atores da instituição, o processo de autoavaliação 

envolve: 

7.1.1 Avaliação da instituição pelos discentes – quesitos 

I. Desempenho docente; 

II. Atuação do coordenador; 

III. Atuação do orientador de projeto integrador; 

IV. Atuação dos gestores da UNIVALE; 

V. Serviços de secretaria; 

VI. Infraestrutura de laboratório; 

VII. Infraestrutura, acervo e serviços da biblioteca; 

VIII. Serviços gerais, limpeza, segurança. 

7.1.2 Avaliação do desempenho dos alunos nas atividades de ensino e de 

aprendizagem – quesitos 

I. Disciplinas; 

II. Estágio; 
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III. Atividades complementares; 

IV. TCC; 

V. Participação em eventos; 

VI. Participação em projetos de pesquisa/iniciação científica; e, 

VII. Participação em projetos e atividades de extensão. 

7.1.3 Avaliação docente sobre a instituição e sobre o corpo discente – quesitos 

I. Atuação do coordenador de curso; 

II. Participação dos alunos na disciplina e nas diversas atividades referentes 

ao curso e à instituição; 

III. Serviços de secretaria; 

IV. Laboratórios; 

V. Biblioteca (inclusive acervo); 

VI. Orientação pedagógica; 

VII. Infraestrutura. 

7.1.4 Avaliação institucional sob a ótica do egresso 

Para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto 

curricular quanto geral e ética, é realizada pesquisa no momento da conclusão do 

curso, quando os alunos estão aptos a fornecer informações sobre a satisfação das 

necessidades, expectativas e desejos em relação à promessa realizada pela 

instituição sobre a prestação de serviços contratados. A pesquisa é realizada por 

questionários on line, com abordagem quali-quantitativa. 

A análise dos dados e das informações fornecidos pelos egressos e pela 

comunidade externa são considerados para a revisão dos planos e programas da 

instituição, com vistas à atualização dos cursos, bem como a antecipação de 

tendências das carreiras profissionais. 

7.1.5 Avaliação dos sistemas e processos administrativos 

A avaliação dos sistemas e processos administrativos visa à melhoria do 

atendimento acadêmico, pedagógico e administrativo da instituição, com estratégias 

para seu planejamento, operacionalização e viabilização. 
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No instrumento, tanto dos discentes quanto dos docentes, aferem-se os 

processos administrativos diretamente envolvidos com esses segmentos do corpo 

social da UNIVALE. 

Aprovado, o PDI passa a ser o documento de referência para a gestão da 

UNIVALE. Periodicamente, os responsáveis designados para as diversas ações 

programadas, seguindo o princípio da gestão por resultados, comparecerão frente à 

CPA, ao Reitor e aos demais órgãos gestores para a avaliação dos resultados 

alcançados e definição de novas ações. 

7.2 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Como um processo contínuo, democrático e de caráter participativo a avaliação 

institucional envolve todos os segmentos da comunidade universitária (docente, 

discente, técnico-administrativo) e representantes de segmentos da comunidade 

externa. Todos são responsáveis pela condução do processo, ora participando das 

discussões, estudos, construção de materiais e instrumentos, ora avaliando e sendo 

avaliados. 

7.3 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

7.3.1 Apuração e análise dos dados 

Depois de obtidos os dados das dimensões avaliadas, a CPA efetua uma 

primeira análise e emite relatório analítico sobre a etapa cumprida. Com base nesse 

relatório, é desenvolvido um fórum de discussão com as partes envolvidas no 

aprofundamento da análise, identificação de causas e efeitos e soluções de melhoria 

(quando for o caso), gerando um relatório final da etapa a ser encaminhado para 

homologação da CPA e Reitoria, com atividades e ajustes que deverão ser 

implementados. 

7.3.2 Utilização dos resultados das avaliações 

Os relatórios, contendo os resultados e diagnósticos apresentados nas 

avaliações, servem de referência para a atualização do PDI, bem como são utilizados 
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na orientação dos planos de ensino e de cursos e discutidos com os parceiros 

institucionais, objetivando atualizá-los a partir da troca de informações e experiências 

vivenciadas no mundo do trabalho. 

Todos os procedimentos do processo de autoavaliação institucional são 

imparciais e tratados com critérios éticos. 

7.3.3 Divulgação dos resultados 

Os relatórios de CPA, bem como as ações sugeridas e as ações desenvolvidas, 

são divulgados no site institucional. 

7.4 ETAPAS DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

7.4.1 Planejamento e preparação coletiva 

O objetivo dessa etapa é planejar a autoavaliação, estimular e envolver os 

atores no processo. Essa etapa prevê as seguintes ações: 

• Reuniões da Comissão Própria de Avaliação – CPA, com a função de 

coordenar e articular o processo de autoavaliação; 

• Planejamento da autoavaliação, com a definição de objetivos, estratégias, 

metodologia, recursos e cronograma; 

• Sensibilização da comunidade acadêmica, buscando o envolvimento com o 

processo. 

7.4.2 Desenvolvimento do projeto proposto 

O objetivo dessa etapa é a concretização das atividades que foram 

programadas na proposta de autoavaliação e prevê as seguintes ações: 

• Aplicação dos instrumentos de avaliação; 

• Definição da metodologia de análise e interpretação de dados; 

• Elaboração dos relatórios de avaliação; 
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7.4.3 Consolidação do processo e programação de redirecionamento 

O objetivo dessa etapa é o de incorporar os resultados encontrados na 

avaliação e buscar, por meio deles, a melhoria da qualidade na UNIVALE. As ações 

previstas nessa etapa são: 

• Organização das discussões dos resultados pela comunidade acadêmica e 

administrativa; 

• Divulgação para a comunidade dos resultados obtidos; 

• Planejamento da aplicação dos resultados, visando ao saneamento das 

deficiências encontradas. 

7.5 MONITORAMENTO E REVISÃO DO PDI  

Caberá aos gestores da UNIVALE acompanhar o cumprimento das metas e 

ações semestralmente, com vistas ao alcance dos objetivos propostos. A revisão do 

PDI se fará anualmente e na apresentação do planejamento semestral de cada curso 

e setor e ao final de cada exercício, por meio de reuniões de trabalho entre a Reitoria 

e a Pró-Reitoria Acadêmica, Assessores e Coordenadores de Curso. De posse das 

análises e conclusões com relação ao andamento pertinente e subsidiados ainda por 

sugestões da comunidade (Ouvidoria e CPA) discutem-se a respeito de possíveis 

revisões ao PDI. Nesse aspecto, as seguintes decisões poderão ser tomadas, a título 

de referência: 

I. Modificações no ritmo (cronograma), no grau de expectativas (resultados), 

no orçamento ou na equipe de desenvolvimento; 

II. Suspensão de projetos tornados inviáveis, inaplicáveis ou desnecessários; 

III. Ingresso de ações emergentes ou potencializadas, por meio da formulação 

de projetos adicionais. 

 

A revisão proposta precisa ser submetida à aprovação do CONSUNI, além de 

ser divulgada à comunidade. 
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8 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

A UNIVALE está instalada em dois Campi com área construída de 53.786,54m2 

em um terreno de 639.286,94 m2. 

 

Relação dos campi, por área 

Campus 
Área (M²) 

Terreno Construída 

Armando Vieira (Campus I)  12.349,14 5.767,10 

Antônio Rodrigues Coelho 
(Campus II)  

627.237,80 45.517,07 

Total  639.286,94 51.284,17 

 
Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes – SEPLAM 

 

O Campus I situa-se no bairro Vila Bretas. É constituído por um complexo de 

03 prédios, onde funcionam os cursos de Ciências Contábeis e Direito, do Núcleo da 

Comunicação e Humanidades, a Biblioteca Setorial e a Escola Técnica da UNIVALE 

(ETEIT), outra mantida da FPF. 

O Campus II localiza-se no bairro Universitário, possui 61 edifícios e anexos, 

onde funcionam os cursos do Núcleo de Saúde, Núcleo das Ciências e Tecnologia, 

Núcleo da Comunicação e Humanidades e Núcleo das Licenciaturas. 

A localização geográfica do Campus II é privilegiada, às margens do Rio Doce 

com grandes áreas ajardinadas, tratamento paisagístico, priorizando espécies 

nativas, propiciando um espaço de contemplação e lazer para toda a comunidade. 

Nesse campus localiza-se: Biblioteca Central, complexo laboratorial, clínicas, 

ambulatórios, consultórios, Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente 

Especial – PAOPE, Escritórios Modelo, Escritório de Assistência Judiciária – EAJ, 

Centro Jurídico de Soluções de Conflitos e Cidadania – CEJUS, Parque da Ciências, 

Núcleo de Pesquisa, TV UNIVALE (UNIDADE da FPF), Templo Ecumênico, Centro 

de Fisioterapia, Centro de Feiras e Eventos – UNICENTRO, Departamento de Campi 

e a Administração da UNIVALE e FPF, serviço bancário, lanchonetes, Centro 

Esportivo Universitário – CEU, composto por campo de futebol, pista de atletismo, 
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piscina olímpica, piscinas adaptadas, ginásio coberto e quadras poliesportivas e 

centro de Fisioterapia, que atendem a atividades acadêmicas e de lazer. 

8.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL DA UNIVALE 

DESCRIÇÃO 

CAMPUS I CAMPUS II TOTAL 

Qtd. 
Área 

Útil (m²) 
Qtd. 

Área Útil 
(m²) 

Qtd. 
Área 

Útil (m²) 

Ambientes da área jurídica 1 69,3 3 295,63 4 364,93 

Área agrícola 1 69,4 4 1.959,20 5 2.028,6 

Auditório e anfiteatro 1 208,16 5 1.718,94 6 1.927,1 

Bibliotecas  1 312 1 1.389,76 2 1.701,76 

Centro de Eventos da 
UNIVALE (UNICENTRO) 

  1 7.207,53 1 7.207,53 

Centro Esportivo Universitário 
(CEU) 

  1 6.543,54 1 6.543,54 

Clínica/Consultórios / 
Ambulatórios 

  11 1.696,08 11 1.696,08 

Cantinas 1 156 3 1.031,34 4 1.187,34 

Escritório Modelo   1 38 1 38 

Instalações administrativas   12 425,56 12 425,56 

Instalações para apoio técnico 
e administrativo  

4 215,69 24 2.819,83 28 3.035,52 

Instalações para as 
coordenações de cursos 

1 66,32 1 136,77 2 203,09 

Instalações para docentes da 
graduação e Pós-graduação  

4 63,24 33 725,48 37 788,72 

Instalações Sanitárias  10 149,34 50 561,12 60 710,46 

Laboratórios de ensino    51 4.783,44 51 4.783,44 

Laboratórios de informática  2 146,7 9 640,98 11 787,68 
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Núcleo e laboratórios de 
pesquisa 

  5 408,67 5 408,67 

Parque da Ciência   1 185,36 1 185,36 

Polo de Assistência as 
Pessoas com Deficiência 

  1 285,57 1 285,57 

Salas de aula  27 
1.717,7

8 
76 4.749,90 103 6.467,68 

Salas de aula com recursos 
multimídias  

0 0 27 1.710,95 27 1.710,95 

Salas de projetos em 
arquitetura e desenhos. 

  8 714,46 8 714,46 

Salas para atendimento do 
aluno 

1 21,35 11 179,69 12 201,04 

Serviço de Psicologia Aplicada   1 623,85 1 623,85 

 
 

A Infraestrutura física está discriminada a seguir: 

 

I. Salas de aula – utilizadas para todos os cursos nos diversos níveis, 

totalizando 103 salas. A ocupação das salas é planejada 

semestralmente, a partir dos períodos em oferta nos cursos, dos 

recursos didáticos existentes e condições de acessibilidade. O espaço 

físico das salas de aula: 

 

a) Ocupação de salas de aula: a média utilizada é de, no mínimo, 1,20m² 

por aluno; 

b) Acústica: o isolamento entre as salas é constituído por paredes de 

alvenaria e o forro possui características arquitetônicas absorventes de 

sons e ruídos. 

c) Iluminação: natural – abertura de vãos de, no mínimo, 1/6 da área do 

piso, por janelas laterais; e artificial – lâmpadas fluorescentes tendo, em 

média, nível mínimo de iluminamento de 500 lux. 

d) Ventilação: a temperatura é controlada pela ventilação natural e 

climatizada propiciando salas arejadas. A insolação é controlada por 
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brises externos que também permitem o escurecimento da sala para 

aulas com projeção multimídia. 

e) Mobiliário e aparelhagem específica: carteiras universitárias 

ergonômicas com pranchetas para destros e canhotos, seguindo a 

devida proporcionalidade. As salas, em sua maioria, possuem quadros 

brancos. Pessoas com deficiência possuem mobiliário adaptado. 

f) Projeção multimídia: as salas possuem pontos de energia e rede, 

mobiliários e telas de projeção retráteis e 40% delas possuem datashow. 

g) Limpeza: de acordo com os procedimentos de limpeza coordenadas 

pelo Departamento de Campi. 

h) Acessibilidade: é facilitada por meio de rampas, elevadores. 

i) Circulações: são dimensionadas para oferecer escoamento e 

segurança. 

j) Quadros de editais: com vidro, dispostos nas áreas externas e 

corredores. 

k) Bebedouros: dispostos em áreas de circulação e corredores. 

 

II. Salas especiais – utilizadas para todos os cursos nos diversos níveis, 

totalizando 11 salas. A ocupação das salas é gerenciada por meio do 

sistema SIU/SEPLAM com acesso pelo Portal da UNIVALE. 
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Descrição das salas de aula especiais 

AMBIENTE 
ÁREA útil 

(m2) 
QTD CARACTERÍSTICAS 

Salas de multimídia 365,46 05 

Padrão básico de salas, climatizadas, 
equipadas com carteiras, mesa de 
trabalho do professor, lousa branca. 
São equipadas com DVD, TV, 
computador com acesso à internet, 
amplificador e caixas acústica. 

Salas de projetos em 
arquitetura e 

desenhos 
650,02 06 

Salas climatizadas, equipadas com 
pranchetas ou bancadas de trabalho 
para atender às necessidades dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo; 
carteiras; mesa de trabalho do 
professor e lousa. 

Anfiteatro 1.613,13  

Padrão básico de salas, equipadas 
com ar-condicionado, carteiras, mesa 
de trabalho do professor, lousa 
branca, de sala dispõe de DVD, TV, 
computador com acesso à internet, 
amplificador e caixas acústicas. 

 
Fonte : Seplam 

 

III. Instalações de laboratórios, clínicas e ambulatórios: utilizadas para 

todos cursos nos diversos níveis, totalizando 73 (Tabela 7.2 e anexo 1). 

Apresentam as mesmas características construtivas de salas de aula, 

existentes nos blocos; atendem à normatização físico-arquitetônico da 

vigilância sanitária e as normas de segurança do trabalho. O mobiliário 

atende às normas ergonômicas da ABNT. Funcionam em três turnos, 

com técnico e/ou auxiliar técnico/atendentes. São climatizados e alguns 

equipados com recursos multimídia, equipamentos e mobiliários 

específicos. Estão divididos em: 

 

a) Laboratórios de ensino, clínicas, ambulatórios e consultórios – a 

ocupação desses ambientes é planejada semestralmente, a partir dos 

períodos em oferta nos cursos e dos equipamentos existentes; e, 
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b) Laboratórios de pesquisa, destinados à pesquisa básica e às atividades 

de pós-graduação, trabalhos de conclusão de curso e iniciação 

científica. 

 

IV. Instalações administrativas: Possuem isolamento entre as salas, 

constituído por paredes de alvenaria, drywall e/ou divisórias. Possui 

iluminação natural através da abertura de vãos de, no mínimo, 1/6 da 

área do piso, por janelas laterais, e artificiais com a utilização de 

lâmpadas fluorescentes tendo, em média, nível mínimo de iluminamento 

de 500 lux. São salas climatizadas, o mobiliário tem padrão de 

ergonômico, conforme normas da ABNT. A acessibilidade é facilitada 

por meio de rampas, elevadores e escadas com corrimão. As 

circulações entre os ambientes são dimensionadas para oferecer 

escoamento e segurança. 

 

V. Instalações para docentes (salas de professores, salas de reuniões 

e gabinetes de trabalho) – Seguem as mesmas diretrizes construtivas 

das instalações administrativas, acrescidas de especificidades dos 

docentes nos diversos níveis. 

 

VI. Instalações para as coordenações de cursos – Seguem as mesmas 

diretrizes construtivas das instalações administrativas, acrescidas de 

especificidades dos docentes nos diversos níveis. 

 

VII. Salas para atendimento ao aluno – Seguem as mesmas diretrizes 

construtivas das instalações administrativas, acrescidas de 

especificidades do mobiliário específicas para o atendimento. 

 

VIII. Auditórios e anfiteatros – Seguem o padrão construtivo da instituição 

e atende às normas de segurança: possuem extintores, iluminação e 

saídas de emergência, hidrantes e alarme de incêndio. Acusticamente 
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são adequados segundo projetos específicos. O mobiliário adota os 

padrões ergonômicos com as devidas adaptações para pessoas com 

deficiência.  Os recursos tecnológicos: infraestrutura adequada ao porte 

do espaço físico de áudio, vídeo, Iluminação. 

 

IX. Instalações sanitárias –  Os edifícios e blocos possuem instalações 

sanitárias diferenciadas para ambos os sexos e parcialmente adequados 

às pessoas com deficiência. Quanto ao mobiliário, os banheiros são 

dotados de aparelhos sanitários e acessórios, tais como lixeira, 

saboneteira, papeleira, louça sanitária e lavatórios. Os vestiários são 

equipados de duchas aquecidas e guarda-volumes. 

 

De modo geral, todos os prédios possuem salas específicas para 

armazenamento de material de limpeza e a limpeza é realizada periodicamente, 

coordenada pelo Departamento de Campi (DEC). 

8.2 POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA 

A UNIVALE projeta redimensionar sua infraestrutura; sua proposta inclui 

redesenhar seu modelo físico e tecnológico, que assegure os patamares de qualidade 

acadêmica e possa garantir efetividade e competitividade na sua área de abrangência. 

A elaboração e implantação do plano diretor físico, plano de infraestrutura 

tecnológica e de equipamentos definem sua política, apoiada no diagnóstico da 

infraestrutura e na projeção da taxa crescimento da população estudantil de forma 

discreta, frente à realidade que se apresenta. 

Isso inclui a otimização do uso do patrimônio disponibilizado, o 

aperfeiçoamento do modelo de planejamento de espaço físico e a implementação de 

modelo de gestão da infraestrutura, espaço físico, serviços, segurança e manutenção 

por meio de sistemas que forneçam informações georreferenciadas e plano de 

promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a pessoas com 

necessidades especiais. 

O redimensionamento da infraestrutura para o período de vigência do PDI 

estabelece: 
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I. Setorização do Núcleo de Saúde no CEU; 

II. Transferência dos cursos do Núcleo da Comunicação e Humanidades 

do campus I para o campus II; 

III. Setorização do Núcleo das Licenciaturas; 

IV.Centralização da Estrutura da FPF no PVA, campus II; 

V. Aumento do número de salas de aula; 

VI.Aumento do número de salas com recursos de multimídia. 

8.3 INTEGRAÇÃO NO CAMPUS 

Os integrantes da comunidade acadêmica estão interligados por rede de dados 

para compartilhamento de informações, acesso à internet, impressões, acervo das 

bibliotecas e telefonia. 

 

Internet 

Atualmente a UNIVALE conta com dois links diferenciados de acesso à internet. 

O primeiro atende à infraestrutura administrativa e quando necessário à rede 

acadêmica, passando por todos os controles internos de certificação e segurança. O 

segundo acesso baseado em um link extra e externo tem o objetivo de prover acesso 

de qualidade de acordo com as necessidades do corpo docente e discente. 

A introdução de conceitos de governança tecnológica na forma de manter e 

operar a infraestrutura tecnológica da instituição é viabilizado pela utilização de 

múltiplas ferramentas de gestão tecnológica especializadas, tais como ferramentas de 

monitoramento, alerta e bloqueio; softwares diagnósticos e aplicativos de gestão. A 

questão de segurança é prioridade em qualquer ambiente tecnológico, portanto são 

utilizados ferramentas de proteção contra vírus. 

A estrutura da rede Wireless possui portal de autenticação que garante aos 

alunos e docentes da instituição acesso de qualidade e permite a gestão dos recursos. 
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8.4 BIBLIOTECA CENTRAL E SETORIAL 

8.4.1 Espaço Físico da Biblioteca 

O espaço físico da biblioteca está distribuído em várias seções diferenciadas: 

empréstimos, guarda-volumes, hemeroteca (revistas e jornais), acervo geral, obras de 

referência, coleções especiais, periódicos, multimídias, banco de trabalhos 

acadêmicos: teses, dissertações e mostra de TCCs, salas de estudo em grupo, 

cabines de estudo individual, ala de computadores com acesso à internet, ala de 

consultas e pesquisas, sala de processamento técnico. 

A área total construída no campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² destinada 

ao acervo e 89,92m² destinada aos usuários, com capacidade para 32 lugares. 

O campus II possui área total construída de 1446,06 m², sendo 331,36m² 

destinada ao acervo e 403,67 m² destinada aos usuários, com capacidade para 237 

lugares. 

O ambiente para atender aos fluxos de trabalho é adaptado com salas de 

estudo e espaços integrados para atendimento ao público, além de locais amplos 

destinados ao acervo bibliográfico e áreas administrativas, objetivando dinamizar os 

serviços oferecidos e melhorar a visibilidade, acessibilidade, circulação, atendimento, 

pesquisas, etc. 

Foi realizado investimento de R$ 156.853,25 na atualização do acervo dos 

cursos de CST Agronegócio, Engenharia Civil e Ambiental, Odontologia, Jornalismo, 

Direito e Publicidade e Propaganda. 

As instalações das bibliotecas são adaptadas a portadores de necessidades 

especiais, incluindo corredores entre estantes, espaço para vagas demarcadas em 

estacionamento, rampa externa de acesso, sanitários e entrada/saída individualizada. 
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BIBLIOTECA CARACTERÍSTICAS FINALIDADE HORÁRIO 

CENTRAL 
Campus II 

1 sala para estudo individual, 
com 6 cabines e 24 lugares; 
Hall 2 para estudo individual, 
com 5 cabines e  20 lugares, 5 
mesas com 20 lugares;  
12 salas para estudo em 
grupo com capacidade para 
60 usuários;  
7 computadores para 
consultas ao catálogo 
automatizado do acervo e 
pesquisas na internet;  
Área livre Hall 1 para estudo 
com 25 mesas e 100 lugares; 
Terminal de consulta ao 
acervo. 

Atendimento ao 
público em geral e 28 
cursos de graduação; 
pesquisa, Pós-
graduação, mestrado, 
com acervo de obras 
básicas e 
complementares e 
periódicos técnicos 
que compõem as 
bibliografias dos 
cursos; obras de 
referências como: 
dicionários; 
enciclopédias; 
coleções especiais e 
obras raras. 

Segunda a 
sexta, das 
07h às 22h 
e aos 
sábados 
das 8h às 
12h 

SETORIAL 
Campus I 

1 área para atendimento e 
serviços administrativos; 1 
área livre para estudo, com 8 
mesas e 32 lugares; 
4 computadores para 
consultas ao catálogo 
automatizado do acervo e 
pesquisas na internet; 
1 Sala de estudos em grupo 
na parte superior da Biblioteca 
32 m², com 3 mesas, 12 
cadeiras e 20 carteiras 
individuais. 

Atendimento ao 
público em geral e aos 
cursos: 

Segunda a 
sexta. das 
8h às 13h e 
das  17h às 
22h  

 
 

A Biblioteca possui um link localizado no Portal UNIVALE, que oferece as 

seguintes informações e serviços em uma única caixa de busca: novas aquisições, 

horário de funcionamento, normas de utilização, manual para elaboração de trabalhos 

acadêmicos, orientação para entrega de trabalho, pesquisa integrada, várias fontes 

de informação disponibilizadas pela Biblioteca – Portal CAPES, bases de dados, 

periódicos eletrônicos, e-books, entre outros; acesso ao catálogo, consulta local e 

remota ao acervo, renovação de empréstimo; reserva de acervo emprestado – in loco 

e on-line; acesso a bases de dados e periódicos on-line; atendimento on-line, via 

formulário para solicitação de serviços;  visitas orientadas, exposição de novas 
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aquisições, programa de comutação bibliográfica – COMUT,  IBIREME e BVS; 

orientação bibliográfica, cooperação entre bibliotecas; serviço de alerta a comunidade 

acadêmica; periódicos e livros eletrônicos mesmo estando fora do campus; com 

computadores com acesso à Internet e ao sistema integrado; acesso à rede wireless 

da UNIVALE, nos ambientes de estudo da Biblioteca; terminais para acesso à Internet. 

Assinatura da Biblioteca Virtual Pearson, com aproximadamente 4500 livros em 

todas as áreas, formato e-book com acesso livre pelo portal do aluno e portal do 

professor, investimento de R$ 50.000,00. Atualização da Biblioteca Virtual – BV 

automática a cada 3 meses com novos títulos. 

Criação de bibliotecas on-line com e-book dos cursos de Enfermagem (150 

livros), Agronegócio (100 livros) e Jornalismo (100 livros), disponíveis no link 

Biblioteca, no Portal UNIVALE. 

Desde a implantação do Sistema PERGAMUN, em 2006, os alunos têm acesso 

através de dispositivos móveis, de acesso livre a internet, que permite também 

renovação de empréstimo, a verificação de reservas e consulta ao catálogo. 

8.4.2 Acervo da Biblioteca 

As bibliotecas da UNIVALE dispõem de um acervo constituído de materiais em 

diversos formatos tais como: livros, dicionários, periódicos técnicos, CDs, DVDs, 

VHSs, etc. Esses materiais abrangem os vários campos do conhecimento, com 

concentração nas áreas dos cursos ministrados na Instituição.  O acervo atende às 

funções de ensino, pesquisa e extensão, em livros, periódicos com assinaturas 

correntes, base de dados, vídeos e software. 

Além dos materiais bibliográficos anteriormente descritos, com materiais 

específicos de cada curso, a biblioteca tem à disposição livros de referência, acervo 

abrangente das outras áreas de conhecimento, a assinatura da base de dados 

Blackwell Publishing/Wiley InterScience que permite o acesso on-line a mais de 484 

periódicos científicos internacionais em texto completo nas áreas de Ciências, 

Tecnologia e Medicina. 

Disponibilidade de pesquisa em 426 periódicos eletrônicos distribuídos em 18 

cursos, disponíveis no link Biblioteca. 
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Dados gerais do acervo das bibliotecas Central e Setorial 

 

*Informações de todo acervo catalogado ativo 

Tipo de acervo 2016 

Livros: Títulos  65.355 

Livros: Exemplares  131.794 

Material On-line 484 

Bancos de Dados  2 

Periódicos BC: Títulos  556 

Periódicos BC: Exemplares 10.634 

Periódicos BS: Títulos 195 

Periódicos BS: Exemplares 2.355 

Periódicos Eletrônicos 426 

DVD‐ CD‐ ROM Software: Títulos  644 

DVD‐ CD‐ ROM Software: 

Exemplares  
960 

Obras de referência – títulos 4.360 

Obras de Referência – exemplares 5.087 

 
Fonte: Biblioteca – Sistema Pergamum versão 8. 
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Dados Quantitativos do Acervo Geral 

 

*Informações de acervo ativo 

ACERVO IMPRESSO E MULTIMÍDIAS 

Área de 
Conhecimento 

Livros Periódicos 

Outros 
Títulos 

Outros 
Exempla-

res Títulos Exemplares 
Títulos 
Corren-

tes 

Exempla-
res 

Corrente 

Ciências 
Exatas e da 
Terra 

3.146 7.988 10 543 360 213 

Ciências 
Biológicas 

1.063 3.630 8 326 117 164 

Engenharia / 
Tecnologia 

33.597 71.788 34 1.955 94 824 

Ciências da 
Saúde 

2.813 9.136 47 2.196 65 153 

Ciências 
Agrárias 

1.113 1.795 21 1.052 93 18 

Ciências 
Sociais 
Aplicadas 

7.934 8.187 97 3.757 294 128 

Ciências 
Humanas 

9.148 17.607 48 1.342 122 34 

Linguística, 
Letras e Arte 

6.351 10.535 12 306 200 58 

Multidisciplinar 494 1.289 16 541 29 0 

Total 65.355 131.794 241 11.832 1.108 3.184 

 
Fonte: Sistema Gestão de Biblioteca – UNIVALE 

 

8.4.3 Política de aquisição e expansão do acervo 

A atualização e expansão do acervo segue a política aquisição e 

desenvolvimento da coleção das bibliotecas central e setorial aprovada pela 

mantenedora que norteia os processos decisórios envolvidos na seleção, aquisição 
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ou mesmo no descarte do acervo, tornando dessa maneira um instrumento de 

planejamento e avaliação. 

A formação do acervo das bibliotecas e a aquisição de materiais estão 

orientadas para:  

 

a) Dar apoio e suporte bibliográfico aos programas de ensino, pesquisa e 

extensão; 

b) Atender à demanda da comunidade interna (professores, alunos e 

funcionários); 

c) Fornecer obras de informação que elevem o nível de conhecimento geral e 

específico de seus congregados; 

d) Resguardar materiais importantes que resgatem a história da instituição, 

incluindo os seus documentos oficiais e suas próprias publicações. 

 

De acordo com a política adotada, as bibliotecas têm como prioridades para a 

aquisição de materiais: 

 

a) Cursos novos ou em fase de implantação; 

b) Disciplinas novas e/ou alterações de currículos; 

c) Cursos em que a biblioteca obteve conceito baixo no quesito acervo na 

avaliação dos discentes e docentes; 

d) Áreas que necessitam de atualização constante; 

e) Assinatura e renovação de periódicos científicos para atender às indicações 

do colegiado dos cursos. 

 

Quanto aos critérios para a seleção qualitativa e quantitativa do acervo, tal 

política prioriza o projeto pedagógico dos cursos, observando: 

 

a) Adequação aos objetivos educacionais da instituição; 

b) Adequação à demanda e perfil dos usuários que utilizarão os materiais; 

c) Autoridade do autor e do editor; 

d) Nível de atualização do material; 

e) Idioma acessível aos usuários. 
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Ao longo dos anos, o acervo foi constituído por materiais bibliográficos e não-

bibliográficos, priorizando as bibliografias básicas e complementares dos cursos de 

graduação, pós-graduação e mestrado oferecidos pela UNIVALE. A biblioteca 

participa do sistema de permutas de publicações com diversas instituições de ensino 

superior e órgãos governamentais. 

 

A finalidade da política de aquisição é: 

• Adequar os títulos e exemplares constantes nas bibliografias básica e 

complementar dos planos de ensino dos cursos de graduação da UNIVALE, 

conforme recomendação dos instrumentos de avaliação institucional 

externa, expedido pelo MEC; 

• Adquirir obras para formação de acervo, visando ao apoio informacional às 

atividades de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão; 

• Observar a política de atualização do acervo da biblioteca, aprovada pelo 

Conselho Universitário. 

8.4.4 Atividades Cooperativas 

A biblioteca participa da rede compartilhada do Sistema Pergamum e da Rede 

de Bibliotecas da Área de Psicologia – REBAP. Como membro do Sistema 

Pergamum, mantém interface com 208 instituições e mais 2.000 bibliotecas de 

bibliotecas em rede nacional. Essa rede tem por finalidade a cooperação dos serviços 

técnicos e o compartilhamento de recursos de informação. Disponibiliza o catálogo do 

acervo das instituições participantes, o que permite aos bibliotecários a pesquisa e a 

recuperação de registros on-line de forma rápida e eficiente, facilitando o 

processamento técnico dos materiais adquiridos. A Rede Pergamum oferece ainda a 

Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos – ICAP, que tem como objetivo o 

serviço de indexação compartilhada de artigos de periódicos nacionais, editados pelas 

instituições que fazem parte da Rede Pergamum. Atualmente, estando com 14.350 

artigos indexados, sendo que 4.824 são artigos disponíveis on-line. 

A Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia – REBAP é coordenada pela 

Biblioteca do Instituto de Psicologia da USP, com o apoio do Conselho Federal de 

Psicologia, para a produção e divulgação de uma base de dados nacional 
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especializada e a prestação de serviços cooperativos de informação essenciais ao 

ensino, pesquisa e práticas psicológicas. 

8.4.5 Acessos 

A biblioteca adota o regime de livre acesso à comunidade acadêmica em geral, 

previsto em regulamento próprio. A base de dados do acervo está disponibilizada na 

rede de computadores da instituição e via internet. O acesso pode ser realizado nos 

diversos pontos da rede e on-line. A biblioteca conta com rede Wi-Fi e local e 

disponibiliza diversas fontes de informação e pesquisas a serem feitas em sete 

computadores com acesso livre na biblioteca central e quatro na biblioteca setorial. 

Está filiada a sistemas e redes de informação nacional para compartilhar acervos e 

serviços: 

 

I. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, que 

disponibiliza por meio do Catálogo Coletivo Nacional – CCN o acesso aos 

acervos de periódicos das bibliotecas brasileiras; 

II. Estação BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, implantada em parceria com o 

Ministério da Saúde e o Centro Latino-americano e do Caribe de Informação 

em Ciência da Saúde (BIREME/OPAS); 

III. SCAD – Serviço de Cópia e Acesso aos Documentos; 

IV. Rede BiblioSus; 

V. CAPES/MEC – Permite acesso aos periódicos de textos completos assinados 

pela Capes e às bases de dados de resumos; 

VI. COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica; 

VII. Assinatura da Biblioteca Virtual Pearson, com aproximadamente 4.500 livros 

de todas as áreas, formato e-book com acesso livre pelo portal do aluno e portal 

do professor, investimento de R$ 50.000,00. Atualização da BV automática a 

cada 3 meses com novos títulos; 

VIII. Biblioteca On-line – Criação de biblioteca on-line independente, disponível no 

site, link biblioteca, livros em formato PDF; 

IX. NVDA – Leitor de tela para deficientes visuais. 
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Dentre as bases de dados disponíveis, algumas são adquiridas por meio de 

assinaturas e atualizadas periodicamente: 

 

I. Júri Síntese – base de dados disponível em CD-rom, que contém a Coletânea 

de 1584 Legislação Trabalhista; 

II. EDITAU – Enciclopédia de Legislação e Jurisprudência da Educação Brasileira, 

disponível na forma on-line. 
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9 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

A UNIVALE entende a acessibilidade de forma ampla assim explicitada: 

 

I. Acessibilidade Atitudinal – São implantadas ações e projetos relacionados à 

acessibilidade em toda a sua amplitude, sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações. 

II. Acessibilidade Arquitetônica – As barreiras ambientais físicas são 

eliminadas, com a existência de rampas, banheiros adaptados, piso 

antiderrapante, entre outras. 

III. Acessibilidade Metodológica – As metodologias e técnicas de aprendizagem 

são priorizadas, tal como a forma como os professores concebem 

conhecimento, avaliação e inclusão educacional, promovendo processos de 

diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para 

viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência. 

IV. Acessibilidade Programática – Sensibilização das políticas de regulação e 

acesso facilitado às informações de direitos e deveres dos estudantes. 

V. Acessibilidade Instrumental – As ferramentas de estudo devem superar 

barreiras, priorizando a qualidade do processo de inclusão plena. 

VI. Acessibilidade nos Transportes – Elimina barreiras de locomoção, 

promovendo facilidade e segurança. 

VII. Acessibilidade nas Comunicações – A comunicação interpessoal prevê 

eliminar barreiras. 

VIII. Acessibilidade Digital – Utiliza-se de diferentes recursos e ajudas técnicas 

para que o estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento, 

independentemente de sua deficiência. 

 

A UNIVALE tem buscado efetivar as ações de acessibilidade pela via da 

responsabilidade social expressa na Lei do SINAES e do reconhecimento da 

diversidade não apenas do sistema, mas também dos alunos. 
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A Instituição procura observar os principais dispositivos legais e normativos 

produzidos em âmbito nacional e internacional que enfatizam a educação de 

qualidade para todos e, ao constituir a agenda de discussão das políticas 

educacionais, reforçam a necessidade de elaboração e implementação de ações 

voltadas para a universalização do acesso à educação superior. 

 

Dispositivos legais e normativos 

DISPOSITIVOS LEGAIS E 
NORMATIVOS 

TEOR 

Constituição Federal/88 
arts. 205, 206 e 208 

Assegura o direito de todos à educação (art. 
205), tendo como princípio do ensino a 
igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola (art. 206, I) e 
garantindo acesso aos níveis mais elevados 
do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um 
(art. 208, V).  

LDB 9.394/96 
cap. IV 

Institui o processo de avaliação das 
instituições de educação superior, assim 
como do rendimento escolar dos alunos do 
ensino básico e superior.  

Aviso Circular nº 277/96 

Apresenta sugestões voltadas para o 
processo seletivo para ingresso, 
recomendando que a instituição possibilite a 
flexibilização dos serviços educacionais e 
da infraestrutura, bem como a capacitação 
de recursos humanos, de modo a permitir a 
permanência, com sucesso, de estudantes 
com deficiência nos cursos.  

Decreto nº 3.956/01 

Promulga a Convenção Interamericana 
para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência.  

Lei nº 10.436/02 

Reconhece a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) como meio legal de comunicação e 
expressão e outros recursos de expressão 
a ela associados.  
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Portaria nº 2.678/02 

Aprova diretrizes e normas para o uso, o 
ensino, a produção e a difusão do sistema 
Braille em todas as modalidades de ensino, 
compreendendo o projeto da Grafia Braille 
para a Língua Portuguesa e a 
recomendação para o seu uso em todo o 
território nacional.  

Portaria nº 3.284/03 

Substituiu a Portaria nº 1.679/1999, sendo 
ainda mais específica na enumeração das 
condições de acessibilidade que devem ser 
construídas nas IES para instruir o processo 
de avaliação das mesmas.  

ABNT NBR 9.050/04 

Dispõe sobre a acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos.  

Decreto nº 5.296/04 

Regulamenta as Leis 10.048/2000 e 
10.098/2000, estabelecendo normas gerais 
e critérios básicos para o atendimento 
prioritário a acessibilidade de pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. Em 
seu artigo 24 determina que os 
estabelecimentos de ensino de qualquer 
nível, etapa ou modalidade, públicos e 
privados, proporcionarão condições de 
acesso e utilização de todos os seus 
ambientes ou compartimentos para 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, inclusive salas de aula, 
bibliotecas, auditórios, ginásios, instalações 
desportivas, laboratórios, áreas de lazer e 
sanitários.  

Decreto nº 5.626/05 

Regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que 
dispõe sobre o uso e difusão da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS e estabelece 
que os sistemas educacionais devem 
garantir, obrigatoriamente, o ensino de 
LIBRAS em todos os cursos de formação de 
professores e de fonoaudiologia e, 
optativamente, nos demais cursos de 
educação superior.  
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Programa Acessibilidade ao 
Ensino Superior/2005 

 

Determina a estruturação de núcleos de 
acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior, que visam eliminar 
barreiras físicas, de comunicação e de 
informação que restringem a participação e 
o desenvolvimento acadêmico e social de 
estudantes com deficiência.  

Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência 

(ONU, 2006) 

Assegura o acesso a um sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis. 
Define pessoas com deficiência como 
aquelas que têm impedimentos de natureza 
física, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade com as demais pessoas.  

Plano de Desenvolvimento da 
Educação/2007 

O Governo Federal, por meio do MEC, 
lançou em 2007 o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) com 
o objetivo de melhorar substancialmente a 
educação oferecida pelas escolas e IES 
brasileiras. Reafirmado pela Agenda Social, 
o Plano propõe ações nos seguintes eixos, 
entre outros: formação de professores para 
a educação especial, acesso e 
permanência das pessoas com deficiência 
na educação superior.  

Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (MEC, 

2008) 

Define a Educação Especial como 
modalidade transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades, tendo como função 
disponibilizar recursos e serviços de 
acessibilidade e o atendimento educacional 
especializado, complementar a formação 
dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.  

Decreto nº 6.949/09 

Ratifica como Emenda Constitucional, a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (ONU, 2006), que assegura 
o acesso a um sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis. 
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Conferências Nacionais de 
Educação – CONEB/2008 e 

CONAE/2010 

Referendaram a implementação de uma 
política de educação inclusiva, o pleno 
acesso dos estudantes público alvo da 
educação especial no ensino regular, a 
formação de profissionais da educação para 
a inclusão, o fortalecimento da oferta do 
Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) e a implantação de salas de recursos 
multifuncionais, garantindo a transformação 
dos sistemas.  

Decreto nº 7.611/11 

Dispõe sobre o AEE, que prevê no art. 5º § 

2º a estruturação de núcleos de 
acessibilidade nas instituições federais de 
educação superior, com o objetivo de 
eliminar barreiras físicas, de comunicação e 
de informação que restringem a 
participação e o desenvolvimento 
acadêmico e social de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.  

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação 

em Direitos Humanos – 

Parecer CNE/CP 8/2012 

Recomenda a transversalidade curricular 
das temáticas relativas aos direitos 
humanos. O Documento define como 
“princípios da educação em direitos”: a 
dignidade humana, a igualdade de direitos, 
o reconhecimento e valorização das 
diferenças e das diversidades, a laicidade 
do Estado, a democracia na educação, a 
transversalidade, vivência e globalidade, e a 
sustentabilidade socioambiental.  

 
 

No encadeamento das recomendações legais da educação inclusiva é possível 

perceber na instituição o aprofundamento da discussão sobre o direito de todos à 

educação, o que favorece a problematização acerca das práticas educacionais que 

resultam na desigualdade social de diversos grupos. Pensando, pois, na educação 

inclusiva e considerando seus pressupostos legais e conceituais, a UNIVALE: 

 

I. Procura identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e 

culturais de sua realidade local e global, a fim de promover a inclusão plena; 

II. Organiza estratégias para o enfrentamento e superação das fragilidades 

constatadas; 
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III. Reconhece a necessidade de mudança cultural e investe no desenvolvimento 

de ações de formação continuada para a inclusão, envolvendo os professores 

e toda a comunidade acadêmica; e 

IV. Promove acessibilidade, em seu sentido pleno, não só aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, mas aos professores, funcionários e à população 

que frequenta a instituição e se beneficia de alguma forma de seus serviços. 

 

A Instituição dispõe de infraestrutura planejada para portadores de 

necessidades especiais e atende também ao que estabelece a Portaria Ministerial N° 

3.284, de 7 de novembro de 2003, D.O.U. de 11 de novembro de 2003. 

Para alunos com deficiência física, cabe destacar a preocupação da Entidade 

Mantenedora em propiciar total acessibilidade arquitetônica com a eliminação das 

barreiras ambientais físicas: existência de rampas, piso antiderrapante, adaptação de 

portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de rodas, 

colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros, instalação de lavabos e 

bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

Há também reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das 

unidades de serviços. 

O atendimento aos portadores de necessidades especiais é considerado 

prioritário e está incluído no que acredita-se e divulga-se como responsabilidade social 

institucional, sempre limitado às dotações orçamentárias aprovadas pela 

mantenedora. 

Observado o disposto, a UNIVALE, visando identificar os estudantes 

portadores de deficiências – especialmente os ingressantes – e a eles oferecer 

condições de acessibilidade e de participação no processo de ensino-aprendizagem 

durante todo o período de sua permanência na instituição, estabeleceu os seguintes 

procedimentos: 

 

I. No ato da inscrição para o processo seletivo – Levantamento das eventuais 

necessidades especiais para realização das provas; 

II. No ato da matrícula – Aplicação de questionário ao matriculando, no qual se 

incluem questões sobre a existência ou não de deficiências ou mobilidade 
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reduzida que venham a exigir, no decorrer do curso, condições especiais de 

acessibilidade; 

III. No decorrer do curso – Promoção de processos de diversificação curricular, 

flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem 

de estudantes com necessidades especiais. 

 

No que se refere a alunos portadores de transtorno do espectro autista, a 

Instituição assume o compromisso formal, caso venha ter um aluno com esse tipo de 

deficiência, de cumprir as exigências da legislação vigente, quanto ao ensino superior. 
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10 DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A sustentabilidade financeira da instituição é assegurada pelo equilíbrio 

harmonioso entre receitas geradas e despesas contraídas. As receitas geradas pelos 

diversos serviços e atividades realizadas, especialmente as atividades de graduação, 

pós-graduação e extensão, asseguram a continuidade das atividades institucionais, 

pois cobrem as demandas necessárias à sequência da rotina organizacional. 

Permanentemente, em processo contínuo de manutenção, consolidação e 

otimização da sustentabilidade financeira da instituição, são desenvolvidos projetos, 

programas e ações, visando à ampliação de cursos, turmas e do número de alunos, 

tendendo à expansão universitária para garantir o aumento de receitas para contrapor-

se à progressiva expansão de despesas, realidade constante na rotina administrativa 

e acadêmica das IES. 

Aliadas à busca progressiva de ampliação de receitas, medidas de redução de 

custos são também objeto de projetos e programas que as viabilizem sem perda de 

qualidade do ensino ofertado. 

Concluindo, todas as ações mencionadas têm por suporte a busca da mais alta 

qualidade possível, amparada por estruturas específicas de gestão da qualidade 

organizacional. 
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