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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.  

Com isso, este Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2023 da 

Universidade Vale do Rio Doce - 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, os Valores e o Negócio 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 e foi pautado nos resultados da autoavaliação institucional bem como nos 

relatórios de avaliações externas. Utilizou-se a metodologia participativa denominada 

World Café com a contribuição da Comunidade interna e externa. Além disso, foram 

realizadas várias reuniões com os diversos segmentos da Instituição, com muitas 

discussões que subsidiaram o presente documento e também houve a socialização 

deste por meio do site institucional para ampla contribuição de todos. Assim o PDI ora 

apresentado é fruto de construção coletiva, em que a contribuição de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica possibilitou projetar o futuro e valorizar as 

conquistas e processos vivenciados até então, expressando um consistente consenso 

da comunidade acadêmica obtido em diferentes âmbitos e níveis.  

Sua elaboração e atualização fundamentam-se na concepção de 

planejamento, entendido como um processo permanente de reflexão e ação, além de 

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.  

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 elementos constantes do artigo 21 do Decreto 

nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017 e pelas orientações dos instrumentos de 

Avaliação do INEP. Busca consolidar as funções da instituição, 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 na qualidade de 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 2019 a 2023. 

Nesse contexto, a UNIVALE apresenta seu PDI para o período 2019-2023 

atualizado nesta data. 

 

  

Governador Valadares, 20 de maio 2020. 

 

 

Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

REITORA 
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 DENTIFICAÇÃO 

 

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, CEP: 35.020-220 

Fone: (33) 3279-5900 

Site: www.univale.br 

 

1.1.2 Mantida: Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

 

Nome: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE; 

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: Parecer CNE/CES 

nº. 285, de 7 de julho de 2011 e Portaria nº1.669, de 28 de novembro de 2011. 

Reitora: Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Telefone: Pabx (33) 3279-5502 

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. 
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1.2 HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

 

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil, comunitária, 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). A constituição da fundação foi iniciativa comunitária, da qual participaram 

Prefeitura, Câmara de Vereadores de Governador Valadares, diversas entidades da 

sociedade civil e empresas da região, além de vários cidadãos. Na assembleia que 

criou a FPF estavam presentes 159 instituidores, entre pessoas físicas e jurídicas. 

O objetivo que congregou os instituidores foi oferecer Ensino Superior, 

inicialmente na área da Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Metalúrgica) e reunir 

pessoal capacitado para executar estudos e pesquisas capazes de contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e 

tecnológico da região do Vale do Rio Doce. O que fomentou os instituidores foi a 

vontade de criar as bases para um desenvolvimento integrado, a partir da realidade 

regional e dos recursos da região, concorrendo para a melhoria do padrão de vida e 

elevação do capital social e cultural da população. 

Portanto, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale surgiu em 1967 por 

iniciativa comunitária. A primeira unidade foi a Faculdade de Engenharia, que iniciou 

suas atividades, em 1968, com o nome de Minas Instituto de Tecnologia – MIT de 

Governador Valadares. Três anos depois, a Prefeitura Municipal, por meio da 

Fundação Municipal Serviço de Educação e Cultura – FUNSEC criou a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras – FAFI/GV e, em 1975, a Faculdade de Odontologia – 

FOG. Em 1976, as duas unidades de ensino superior foram transferidas para a FPF. 

Na mesma época, a Fundação Percival Farquhar iniciou a Escola Técnica do Instituto 

de Tecnologia – ETEIT e o Ginásio Orientado para o Trabalho - GOT. 

O projeto de Universidade esteve presente desde o primeiro momento. Em 

1975, ocorreu a primeira tentativa de credenciamento como Universidade Santos 

Dumont - USD, porém o objetivo somente foi alcançado em 1992. O complexo 

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

Univale –, reconhecida pelo então Conselho Federal de Educação. Novos cursos e 
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faculdades foram criados, a partir de 1992, com a finalidade de realizar os objetivos 

pretendidos pelos instituidores. 

A Univale tem como princípio básico participar do desenvolvimento político-

cultural, socioeconômico, científico e tecnológico, com ênfase na atuação na Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce, por intermédio da formação superior de qualidade, da 

pesquisa e da inserção social e comunitária. 

Esse princípio está presente desde a origem comunitária da instituição. O 

Instituto Minas de Tecnologia de Governador Valadares, que ficou conhecido como 

MIT, foi estruturado nos moldes das universidades norte-americanas que realizam 

pesquisa de cunho tecnológico, mas com a característica inovadora de associar a 

formação dos engenheiros às Ciências Humanas. Essa combinação gerava, ao 

mesmo tempo, a qualidade técnico-científica e a inserção social e regional da 

pesquisa e desenvolvimento. Assim, o ideal dos instituidores possibilitou reunir um 

corpo docente fortemente comprometido com a atividade de ciência e tecnologia. 

Iniciada com as quatro Engenharias, logo em seguida, foram ofertados os cursos de 

Física, Química e Matemática. Ao MIT se juntaram a Faculdade de Filosofia de 

Governador Valadares (FAFI), com os cursos de Ciências Sociais, Letras, Pedagogia 

e a Faculdade de Odontologia (FOG). 

A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus 

respectivos cursos se fundamentou na posição polo do município de Governador 

Valadares e no perfil geográfico e cultural da Região do Rio Doce, na qual se localizam 

grandes empreendimentos de capital na mineração, siderurgia e celulose. As 

perspectivas da economia mineira indicavam a crescente demanda por engenheiros, 

particularmente a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. No campo da educação básica a 

situação regional era extremamente precária, justificando criar os cursos de formação 

de professores (Física, Química, Matemática, Letras, História, Geografia) e de 

educadores. No campo da saúde, praticamente não existiam dentistas formados, 

apenas os práticos, motivando a criação do curso de Odontologia.  Esses cursos são 

representativos do compromisso regional e da interface que os instituidores da FPF 

estabeleceram com o território no qual estavam inseridos, do ponto de vista social, 

cultural e econômico. 

No final da década de 1980, tem início o segundo esforço para converter as 

faculdades isoladas em Universidade, ocorrendo a criação das Faculdades Integradas 
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do Vale do Rio Doce (FACIVALE). Logo em seguida, a FACIVALE se transformou na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, reconhecida 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. 

Somos uma região do interior de Minas Gerais, que enfrenta graves problemas 

estruturais decorrentes da formação histórica do território, intensamente agravados 

pelo desastre socioambiental causado pela Samarco Mineração S.A, empresa 

pertencente às maiores mineradoras globais (Vale S.A. e BHP Billiton). A abrangência 

da polarização de Governador Valadares cobre uma extensa área que inclui a 

Mesorregião do Rio Doce, do qual faz parte o chamado Vale do Aço, a Mesorregião 

dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, a Microrregião de Colatina, além de alguns 

municípios do sul da Bahia. 

A Univale oferta a pós-graduação stricto sensu, não apenas como uma 

necessidade legal, mas como um objetivo estratégico para cumprir o ideal dos 

instituidores. Essa grande extensão territorial mencionada acima se encontra 

relativamente desprovida de meios adequados para ter acesso à formação 

universitária no nível da pós-graduação stricto sensu. 

A Universidade Vale do Rio Doce vem buscando parcerias e convênios por 

meio do programa de doutorado interinstitucional - DINTER com outras instituições na 

perspectiva de viabilizar a formação de um grupo de doutores capaz de alavancar a 

pós-graduação stricto sensu na instituição. Nesse sentido, obtivemos êxito na 

aprovação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES para a oferta de um doutorado interinstitucional em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina na área interdisciplinar em ciências humanas, 

encontrando-se este em andamento. 

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 
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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 atendimento à 

legislação educacional. 

Em 2017, a Univale foi credenciada para a oferta de cursos de graduação e 

pós-graduação na modalidade a distância, por meio da Portaria MEC nº 820, 

publicada no Diário Oficial da União de 06/07/2017 e da Portaria nº 918, publicada do 

Diário Oficial da União de 16/08/2017. 

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

Núcleo da Saúde, Núcleo das Ciências e Tecnologia, Núcleo da Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas; e ainda oferece projetos de 

pesquisa/extensão e cursos de pós-graduação Lato Sensu; um curso Stricto Sensu 

na área interdisciplinar, aprovado pela CAPES em Gestão Integrada do Território; um 

Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER com a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC na área também Interdisciplinar em Ciências Humanas que 

visa qualificar ao 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 Universidade Vale do Rio Doce - Univale, a FPF mantém 

uma Escola Técnica – ETEIT, escola profissionalizante de nível técnico; e a Univale 

TV, um canal de televisão educativo e de interlocução com a comunidade. Possui 

também convênio com mais de 450 (quatrocentas e cinquenta) empresas 

concedentes de estágio para os alunos dos diversos cursos de todas as áreas de 

ensino da Universidade Vale do Rio Doce - Univale e da ETEIT. 

A fundação mantenedora oferta também 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; 

tem um programa institucional para oferta de bolsas/descontos para membros do 

mesmo grupo familiar; oferta um desconto antecipado como estímulo – 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. Oferta desconto aos egressos da Instituição para cursos 

de graduação e pós-graduação. Possui um programa de bolsas para membros de 

mesmo grupo familiar. A Instituição possui ainda convênios com diversos parceiros 

para concessão de desconto de 10% (dez por cento) a associados e convênio para 
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financiamento estudantil com o Banco Bradesco e Santander para o Curso de 

Medicina e com a cooperativa de crédito UNICRED para todos os cursos de 

graduação; há ainda as bolsas de desconto concedidas por meio do Sindicato dos 

professores e do Sindicado dos Auxiliares de Administração Escolar do Nordeste 

Mineiro para os sindicalizados e seus filhos; a Instituição concede também aos seus 

funcionários estudantes uma bolsa de demanda individual de percentual variado. 

Acrescente-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 Universidade Vale do Rio Doce - 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. 

Criada e mantida pela Fundação Percival Farquhar, a Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale possui uma densa estrutura acadêmica, toda colocada a serviço da 

consolidação de sua missão. Mantêm 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 Universidade 

Vale do Rio Doce - Univale um grande diferencial no atendimento à formação 

continuada na região. 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale busca seu aprimoramento 

continuamente, objetivando manter a qualidade do ensino, promovendo a atualização 

do corpo docente e ofertando uma infraestrutura diferenciada que disponibiliza 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 à construção das 

potencialidades das pessoas que compõem a comunidade acadêmica; nas críticas 

acerca do contexto, nas possibilidades e necessidades de modificação da realidade 
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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 universitários no município de Governador 

Valadares/MG onde está localizada, a Universidade Vale do Rio Doce - 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 a comunidade por 

intermédio de programas de atenção específica aos idosos, às gestantes e aos bebês. 

É considerada referência nacional e internacional 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. Há também laboratórios de habilidades específicas para o 

Curso de Medicina, totalmente equipados para a prática dos conhecimentos teóricos 

vivenciados em sala de aula. 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem ainda como diferencial uma 

completa estrutura para a prática de esportes, denominada Centro Esportivo Univale 

– CEU. Nesse espaço, o Curso de Educação Física atende crianças de família de 

baixa renda dos bairros vizinhos, na Escola de Esportes nas modalidades de Tênis e 

Futebol. 

Além disso, a Universidade Vale do Rio Doce possui auditórios nos dois Campi, 

com ambientes multimídia, climatizados e confortáveis para a realização de eventos 

acadêmicos; o Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva, com capacidade para cerca 

de 700 (setecentas) 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. 
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A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem ainda o Centro de Fisioterapia, 

com uma moderna estrutura, para atender a pacientes da comunidade e o Centro de 

Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia – CAIGE, programa que tem 

caráter interdisciplinar, que visa promover, por meio da atenção multidisciplinar e 

capacitada, qualidade de vida e bem-estar aos idosos da região. 

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

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

jurídica. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui convênio com a Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, por meio do qual a Instituição realiza um trabalho de 

humanização no atendimento psicológico inicial dos familiares das vítimas que 

chegam ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares. O atendimento é 

feito pelos alunos do curso de Psicologia, sob supervisão dos professores. 

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 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC são espaços em que a comunidade encontra 

apoio e esclarecimento para conduzir questões legais e jurídicas, dentre outras. 

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) é um ambiente 

inovador 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 Universidade Vale do Rio Doce - Univale, fomentando o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares de inovação que satisfaçam as 

demandas sociais, econômicas e tecnológicas da região. 

O Espaço Integrador das Engenharias - ELO da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale constitui-se em um ambiente de apoio na formação de estudantes e na 

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. 

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

de qualificação profissional nas áreas ligadas aos cursos envolvidos, mediante 

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 

da qualidade das atividades acadêmicas. 

Por tudo isso, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale / FPF traz a tradição 

de mais de 50 (cinquenta) 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. 

É uma instituição que busca 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.  

 

1.3 MISSÃO, VISÃO, VALORES E NEGÓCIO  

 

1.3.1 Missão 

Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais 

competentes, éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano. 

 

1.3.2 Visão 

Ser referência como instituição educacional inovadora, comunitária e inclusiva. 

 

1.3.3 Valores 

Compromisso com: 

I. A excelência na formação; 

II. A responsabilidade social e ambiental; 

III. Comportamento ético; 

IV. Transparência na comunicação; 

V. Respeito à vida e à pluralidade; 

VI. Resiliência; 
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VII. Empatia; 

VIII. Cuidado com as pessoas. 

1.3.4 Negócio 

A transformação de vidas por meio da educação. 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E PLANO DE METAS E AÇÕES 

 

1.4.1 Objetivos institucionais  

 

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

Visão já descritas anteriormente, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem por 

objetivos: 

 

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. 
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1.4.2 Finalidades da Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

 

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

Nacional, Lei nº 9394/96, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem por 

finalidades: 

 

I. 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;  

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

pensamento reflexivo;  

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

estudantes; 

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

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da cultura, 

desenvolvendo, desse modo, o entendimento do homem e do meio em que 

vive;  

V. Fomentar 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. Incitar 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; 
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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 e ao Corpo Discente 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.  

 

1.4.3 Plano de metas e ações institucionais  

 

DIMENSÃO I – A Missão e o PDI 

 

Objetivos:  

1) Consolidar a missão institucional e atender aos documentos de referência 

MEC/INEP e demais instituições reguladoras 

 

Meta: capacitar, permanentemente, os colaboradores para o exercício de suas 

atividades atendendo às políticas institucionais da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale e aos documentos de referência do MEC/INEP e demais instituições 

reguladoras. 

 

Ações:  

i. Divulgar a identidade corporativa da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

– missão, visão, valores e negócio; 

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, 
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na gestão da Universidade Vale do Rio Doce – 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 institucional. 

 

Indicadores de desempenho: 

i. Identidade corporativa explicitada em espaços da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale e consolidada nas ações institucionais (coerência); 

ii. Avaliação positiva 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. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, Pró-Reitorias e CPA. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

2) Implementar o PDI 

 

Meta: Utilizar o PDI como documento de referência para as ações institucionais. 

 

Ações:  

i. Divulgar para toda a comunidade acadêmica o PDI, bem como, aprofundar no 

conhecimento e aplicação de suas políticas acadêmicas; 

ii. Definir orçamento comprometido com as metas e cronograma do PDI; 

iii. Avaliar sistematicamente o cumprimento das metas e ações previstas no PDI; 

iv. Elaborar relatórios semestrais de monitoramento. 

 

Indicadores de desempenho: Metas programadas executadas conforme 

cronograma. Relato institucional fundamentado com descrição e avaliação das ações 

previstas, fundadas no PDI. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, CPA. 
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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). 

 

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. 

 

Objetivos:  

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 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

 

Meta: Dar amplo conhecimento aos gestores dos cursos, corpo docente e técnico-

administrativo dos documentos de referência do MEC/INEP, CNE/CES, CONAES e 

das políticas institucionais da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

estabelecendo sua atuação com base em tais instrumentos reguladores. 

 

Ações: 

i. Divulgar e debater as concepções filosóficas e as políticas institucionais da 

Universidade Vale do Rio Doce – 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 Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs para atuarem 

conformidade com o que estabelece a legislação vigente; 

iii. Criar oficinas de capacitação de coordenadores de curso, NDE, docentes e 

técnicos – administrativos para a atuação fundamentada nas resoluções do 
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CNE e do CONAES, nas orientações do SINAES e nas políticas institucionais 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

iv. Capacitar os colaboradores nos âmbitos geral e específicos, em conformidade 

com suas áreas de atuação e considerando as transformações nos campos 

científico-tecnológicos e das relações sociais; 

v. Ampliar a estrutura do serviço 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 realizando ações sempre pautadas nas políticas 

institucionais e no PDI. 

 

Responsáveis: Pró-Reitorias, Assessorias, Setor de Gestão Pedagógica, 

coordenadores de curso, e CPA. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

2) Manter atualizados os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) 

 

Meta: Atualizar os PPCs, demostrando plena coerência com a missão da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, com as políticas institucionais definidas no 

PPI e com as orientações definidas pelo CNE e MEC/INEP. 

 

Ação: Rever os PPCs, visando à organização curricular que apresente plena 

coerência com as políticas acadêmicas institucionais da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale, com os objetivos de curso, com o perfil do egresso definido nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs e com os indicadores de qualidade definidos 

nos instrumentos de avaliação de curso. 

 

Indicador de desempenho: Resultado de ENADE igual ou maior que 4 e 

reconhecimento pelas comissões de avaliação externa e pela comunidade. 
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Responsáveis: Pró-Reitoria de Graduação, Assessoria de Graduação, Setor de 

Gestão Pedagógica, Colegiados de Curso e NDE. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

3) Implantar a cultura da avaliação sistêmica dos PPCs 

 

Meta: Avaliar os PPCs dos cursos, conforme os padrões de qualidade definidos pelo 

MEC/INEP. 

 

Ações: 

i. Avaliar sistematicamente, por meio 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. 

 

Indicadores de desempenho: Bons resultados nas avaliações externas e PPCs 

atualizados e avaliados. 

 

Responsáveis: NDE, colegiados de cursos e Setor de Gestão Pedagógica.  

 

Cronograma: Uma vez ao ano. 

 

4) Promover a formação do aluno numa visão generalista, evitando a 

fragmentação do conhecimento 

 

Meta: Planejar e executar atividades acadêmicas de forma interdisciplinar, superando 

a fragmentação do conhecimento. 

 

Ações:  

i. Empreender atividades interdisciplinares como: projetos integradores, 

trabalhos de campo, visitas técnicas, seminários de natureza interdisciplinar, 

ações curriculares práticas de extensão, estudos de caso e outros; 
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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: Resultados das avaliações aplicadas nos cursos e do 

ENADE apto ao reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento dos cursos pelas 

comissões de avaliação externa. 

Responsáveis: Professores, Coordenadores de curso e NDE. 

 

Cronograma: Permanente com ações definidas na construção dos projetos 

pedagógicos de curso. 

 

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, 

estimulando 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; 

iv. Estabelecer contato permanente com os egressos para divulgação dos novos 

cursos de pós-graduação e as políticas de desconto. 

 

Indicadores de desempenho: 

i. Realização de pelo menos um evento científico/acadêmico por ano para cada 

núcleo de cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

ii. Incremento de 2% ao ano no número de alunos envolvidos em projetos de 

iniciação científica e de extensão; 
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iii. Captação de pelo menos 3% dos egressos de cada ano para programa de pós-

graduação oferecido pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

 

Responsáveis: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Coordenação 

de Curso, NDE. 

 

Cronograma: Permanente.  

6) Definir as atividades complementares como relevantes no processo de 

formação do aluno 

 

Meta: Dar ao componente curricular atividades complementares a mesma relevância 

para a formação que as disciplinas/módulos, 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; 

ii. Fomentar a participação de alunos em encontros, conferências e congressos; 

iii. Incitar a participação de alunos na monitoria; 

iv. Estimular 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. 

 

7) Diminuir a evasão de alunos pelo baixo desempenho acadêmico 

 

Meta: Manter ações de nivelamento que propiciem taxa de evasão por questões 

acadêmicas inferiores a 8%. 
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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. Revisar planos de ensino conforme avaliação de resultados acadêmicos.  

iii. Manter programa de monitoria para apoio a ações de nivelamento. 

iv. Criar um instrumento online para que o aluno responda ao solicitar o 

trancamento/ transferência do curso para acompanhamento dos dados. 

Indicador de desempenho: Taxa de evasão por questões acadêmicas inferiores a 

8%. 

 

Responsáveis: Coordenador de curso, NDE, Gestão da Qualidade, Espaço A3 – 

Apoio ao Aluno. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

8) Garantir a execução das ações de política de internacionalização.   

 

Meta: Estabelecer pelos menos um convênio internacional por ano que proporcione 

oportunidades de internacionalização para a graduação e pós-graduação. 

 

Ações:  

i. Busca continuada da internacionalização através de programas e projetos de 

ensino, nos âmbitos da graduação, extensão, pós-graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu por meio de convênios e acordos de cooperação com mobilidade 

discente e docente firmados com outras instituições nacionais e internacionais, 

bem como compartilhamento da infraestrutura de que dispõe para pesquisa;  

ii. Apoio à interlocução dos acadêmicos da graduação e da pós-graduação em 

atividades de ensino e aprendizagem para além das fronteiras do próprio país;  

iii. Desenvolver e oferecer formação e qualificação que preparem os discentes 

para o mundo globalizado/internacionalizado, adequando, paulatinamente, as 

matrizes curriculares para esse fim; 
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Indicador de desempenho: um convênio internacional firmado por ano entre 

instituições 

 

Responsáveis: Reitoria, Pró-reitorias, núcleo de internacionalização. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

9) 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: Adequar o portfólio de cursos de graduação presenciais e a distância, 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, verificando a demanda de 

cursos na modalidade a distância. 

 

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; assim como abertura de polos de educação a distância para atender às 

demandas de capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico 

e social da região onde a Universidade Vale do Rio Doce – Univale se encontra 

inserida. 
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Ações: 

i. Realizar estudos prospectivos e análise de cenários para garantir a oferta e 

execução dos novos cursos e novos polos; 

ii. Elaborar os projetos pedagógicos; 

iii. Capacitar docentes e equipes para atuar nos novos cursos e polos; 

iv. Implantar infraestrutura em consonância com os referenciais de qualidade e as 

necessidades dos cursos e polos. 

 

Indicador de desempenho: Novos cursos e polos 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: Adequar as vagas dos cursos já existentes, observando o desenvolvimento 

regional e a demanda percebida nos processos seletivos.  

 

Ações: 

i. Realizar estudos prospectivos e análise de cenários para garantir a adequação 

de vagas; 

ii. Elaborar os planos de adequação de corpo docente, infraestrutura física e 

acervo para atendimento às possíveis adequações de vagas. 

 

Indicador de desempenho: readequação das vagas autorizadas em consonância 

com a realidade identificada, corpo docente e infraestrutura em condições de pleno 

atendimento. 

 

Responsáveis: Mantenedora e Reitoria. 

 

Cronograma: Semestralmente. 
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Instrumentos de avaliação da política de ensino de graduação: 

i. Análise estatística e analítica da movimentação de alunos por curso; 

ii. Relatórios das comissões externas de avaliação; 

iii. Parecer do Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso; 

iv. Relatório da CPA; 

v. Resultados do ENADE, CPC, IGC e Exames aplicados pelos Conselhos de 

Classe. 

 

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 por meio da oferta de 

cursos dentro do programa de educação continuada.  

 

Meta 1: Ofertar 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.  

 

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. Elaborar os projetos pedagógicos de cursos de pós-graduação lato sensu 

atendendo ao que estabelece a legislação vigente;  

iii. Fazer a divulgação dos cursos em oferta;  

 

Indicador de desempenho: Projetos de cursos estruturados, implementados, com 

vagas preenchidas e com avaliação positiva dos alunos e mercado de trabalho.  

  

Responsável: Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, Assessoria de 

Extensão e Pós-graduação Lato Sensu, Reitoria e Mantenedora.  
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Cronograma: Permanente.  

  

Meta 2: Fazer a gestão integrada dos procedimentos acadêmicos da pós-graduação 

Lato Sensu.  

 

Ação: Modernizar e integrar o sistema de registro acadêmico para melhorar o 

processo de gestão e acompanhamento da pós-graduação Lato Sensu.  

  

Indicador de desempenho: Sistema de pós-graduação Lato Sensu com absoluto 

controle de registro acadêmico.  

Responsável: Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, Assessoria de 

Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu e Secretaria Acadêmica.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

Instrumentos de avaliação da política de Pós-graduação Lato Sensu:  

i. Relatório da CPA;  

ii. Relatório da avaliação dos alunos ao final de cada módulo e ao término do 

curso;  

iii. Relatório da avaliação dos docentes dos cursos de pós-graduação Lato 

Sensu.  

 

Políticas para o ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 

Pós-graduação Stricto Sensu 

 

Objetivo: Contribuir para a qualificação de recursos humanos por meio da oferta de 

cursos de Pós-graduação Stricto Sensu. 

 

Meta: Buscar convênios e estruturação para implementação de cursos de Mestrado e 

doutorado nos programas de pós-graduação, especialmente a partir de áreas 

consolidadas de pesquisadores ligados aos cursos de graduação ou grupos 

interdisciplinares.  
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Ações: 

i. Definir junto à comunidade da Universidade Vale do Rio Doce – 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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale pelos órgãos de fomento; 

iv. Fortalecer a interação entre os programas de pós-graduação e a iniciação 

científica, o que incentiva os docentes a orientarem os alunos de graduação, a 

participarem dos programas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

v. Fazer a divulgação dos programas em oferta; 

vi. Buscar docentes qualificados para colaboração nos programas de pós-

graduação; 

vii. Analisar e buscar ações para obter nota 4 no programa existente junto à 

avaliação Coleta; 

viii. 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. Sistema de registro acadêmico totalmente 

implementado. 

 

Responsável: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Assessoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Secretaria Acadêmica e DISGI. Reitoria e Mantenedora.  

 

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; 
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v. Nota 4 na avaliação do Coleta no Programa existente; 

vi. Aprovação de bolsas por órgãos de fomento. 

 

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 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale no desenvolvimento de projetos de 

pesquisa/iniciação científica voltados para o estudo e resolução de problemas 

da região de influência da Instituição. 

 

Meta: Integração de forma efetiva entre alunos e docentes na participação em projetos 

de pesquisa/iniciação científica como fundamento do processo de formação dos 

alunos. 

 

Ações: 

a) Inserir a iniciação científica nos projetos pedagógicos, evidenciando-a no 

regulamento de atividades complementares; 

b) Desenvolver projetos de pesquisa voltados preferencialmente para o estudo e 

resolução de demandas da região de influência da Instituição; 

c) Realizar evento científico de abrangência regional para apresentação e 

intercâmbio de trabalhos de pesquisa/iniciação científica; 

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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

e) Criar e manter em operação 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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale 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; 
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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 avaliação interna. 

 

Indicadores de desempenho:  

i. Quali/quantitativo da produção científica por semestre de cada docente da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale coordenador e colaborador em 

Projeto de Pesquisa; 

ii. Quantitativo de linhas de pesquisa definidas e cadastradas com projetos em 

desenvolvimento; 

iii. Relatórios 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: Reitoria, Pró-Reitorias, Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Stricto Sensu, Mantenedora. 

 

Cronograma: Anualmente. 

 

Instrumentos de avaliação da política de pesquisa/iniciação científica: 

i. Carta de aceite de trabalho para divulgação em encontro científico;  

ii. Avaliação positiva dos alunos em relatório de avaliação conduzido pela 

Comissão Própria de Avaliação -CPA; 

iii. Aumento efetivo do número de publicações docentes e discentes. 

 

Objetivo 2: Promover a participação da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

no desenvolvimento de projetos artísticos e culturais. 

 

Meta: Configurar a Universidade Vale do Rio Doce – Univale como instituição 

responsável pela divulgação da preservação da memória cultural e do patrimônio 

cultural da região. 
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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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale para a realização de ações de 

desenvolvimento cultural e artístico; 

iii. Analisar a possibilidade de reativar o Centro de Arte – CEART;  

iv. Construir em formato virtual um Centro de Memória da Univale, que também 

envolve parte da história da região; 

v. 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 Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, como instituição fundamental para o desenvolvimento cultural e artístico da 

região. 

 

Responsáveis: Reitoria, Pró-Reitorias, Assessoria de Extensão, Assessoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Mantenedora. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a Extensão 

 

Objetivos: 

1) Promover a democratização do conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da Universidade Vale do Rio Doce – Univale na comunidade por meio 

de projetos/atividades de extensão preferencialmente de cunho interdisciplinar 

e que propiciem uma visão integrada da realidade social; 

2) Atender, dentro da capacidade implantada, às demandas sociais da região de 

inserção da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, articuladas às políticas 

e prioridades institucionais. 
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Meta 1: Consolidar e ampliar as atividades de extensão e ação comunitária. 

 

Ações: 

i. Definir as atividades de extensão como parte de determinadas disciplinas, 

efetivando a curricularização da extensão, nos moldes regulamentados pelo 

CNE; 

ii. Regulamentar a extensão dentro da Univale;  

iii. Implantar em todos os cursos de graduação a curricularização da extensão 

trabalhando com o percentual de 10% da carga horária dos cursos com essa 

metodologia; 

iv. Alcançar 2% de alunos anualmente participando em ações de extensão; 

v. Realizar fóruns periódicos com a sociedade civil, discutindo temáticas 

específicas, tais como violência, educação, saúde, inclusão social, emprego; 

vi. 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; 

vii. Desenvolver ações para atender às demandas sociais da região de inserção 

da Universidade Vale do Rio Doce – 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; 

viii. Trabalhar os estágios curriculares supervisionados, buscando além da 

formação do acadêmico o atendimento às necessidades da comunidade. 

 

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; 
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Meta 2. Adotar política de desenvolvimento da extensão com projetos 

autossustentáveis. 

 

Ação:  

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/módulos. 

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, Assessoria de Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu, 

NDE e Colegiados de Curso. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação para a política de extensão: 

i. Relatório de parceiros conveniados;  

ii. Relatórios de projetos realizados;  

iii. Certificações obtidas; 

iv. Parecer da CPA. 

 

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. 
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Objetivos: Manter ações de responsabilidade social nos seguintes campos: 

i. Desenvolvimento econômico e social da região de inserção da Universidade 

Vale do Rio Doce – 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. 

 

Meta: Conjunto de ações envolvendo os cursos, realizadas para cada um dos 

campos: desenvolvimento econômico e social da região, meio ambiente e educação 

ambiental, inclusão social e educação em direitos humanos, defesa da memória 

cultural e patrimônio cultural, igualdade étnico-racial. 

 

Ações: 

i. Desenvolver atividades de extensão direcionadas ao atendimento de 

necessidades de instituições de cunho social; 

ii. Implementar a política de acessibilidade prevista no PPI; 

iii. Realizar atividades de extensão, mediante parceria, voltadas para a defesa do 

meio ambiente; 

iv. Implantar programas voltados à preservação do meio ambiente, no âmbito dos 

campi; 

v. 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; 

vi. Realizar de atividades de pesquisa/iniciação científica voltadas para o estudo 

de problemas de interesse econômico e social e defesa do meio ambiente; 

vii. Apoiar ações de defesa da memória cultural e do patrimônio cultural propostas 

pela sociedade; 

viii. Ter objetos de pesquisa/iniciação científica focados nas demandas 

econômicas, tecnológicas e sociais da região de inserção da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale; 
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ix. Configurar nos PPCs e nas diversas ações institucionais da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale a defesa do meio ambiente e sustentabilidade 

econômica-ambiental como premissas na formação dos alunos e nas ações de 

pesquisa/iniciação científica e extensão; 

x. Construir em formato virtual um Centro de Memória da Univale, que também 

envolve parte da história da região; 

xi. Colocar a Universidade Vale do Rio Doce – Univale como referência local no 

auxílio efetivo na preservação da memória cultural e do patrimônio cultural da 

região; 

xii. Atender 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/módulos e atividades curriculares dos 

cursos; 

xiii. Atender 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/módulos dos cursos de modo transversal, contínuo e permanente;  

xiv. Proteger os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, conforme o 

disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012; 

xv. Atender ao disposto na Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que 

estabelece diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. 

 

Indicador de Desempenho: Reconhecimento da Instituição, pela comunidade de 

Governador Valadares e região como socialmente responsável. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Pró-Reitorias, Setor de Gestão Pedagógica; 

Coordenações de Curso. 

 

Cronograma: Permanente.  

 

Instrumentos de Avaliação da Dimensão III: 

i. Relatório da CPA; 

ii. Parecer de Comissões Externas de Avaliação; 

iii. Manifestação da comunidade junto aos meios de comunicação. 
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DIMENSÃO IV – A comunicação com a sociedade 

 

Objetivo 1: Fortalecer a marca Univale e gerenciar sua imagem como instituição 

comunitária de referência em sua área de abrangência. 

 

Meta: Tornar a Univale referência em ensino, pesquisa e extensão para os seus 

públicos e para a comunidade em que está inserida.  

 

Ações: 
I. Criar campanhas institucionais para fortalecimento da marca e divulgação das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

II. Criar campanhas para captação de alunos para todos os serviços prestados 

pela Instituição;  

III. Realizar pesquisa para avaliação da imagem institucional e da marca Univale 

com seu público interno e externo;  

IV. Realizar permanente monitoramento da imagem institucional junto aos 

principais organismos governamentais, veículos imprensa e formadores de 

opinião, 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. 

Relatórios de avaliação realizados pela CPA e pesquisas externas.  

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria e Assessoria de Comunicação Organizacional. 

 

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 Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale: 

a) Projetos de iniciação científica; 
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b) Projetos de pesquisa; 

c) Projetos de extensão; 

d) Encontros, conferências, congressos, seminários, colóquios, palestras e 

demais eventos de cunho acadêmico; 

e) Programas de monitoria e nivelamento; 

f) Bolsas acadêmicas de monitoria, de pesquisa e iniciação científica 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: Disponibilizar o 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: 

c) Instrumento de avaliação de cursos e instrumento de avaliação institucional; 

d) Diretrizes do ENADE; 

e) Diretrizes Curriculares dos Cursos – DCNs. 

 

Indicador de Desempenho: Aumento contínuo de acessos ao site institucional. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Pesquisador Institucional, Pró-Reitorias, Assessoria de 

Comunicação Organizacional. 

 

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 Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale os seguintes documentos: 

 Identidade corporativa; 
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 Políticas institucionais; 

 Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Regimento Geral;   

 Manual do Aluno; 

 Calendário Acadêmico 

 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-Reitorias, Assessoria de Comunicação 

Organizacional. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Meta 4: Melhorar o processo de comunicação e das relações da Univale com a 

comunidade interna. 

 

Ações: 

I. Criar o aplicativo da Univale buscando oferecer, de forma facilitada, diversos 

tipos de interação da comunidade interna com a instituição e ainda facilitando 

o acesso ao Portal do Aluno, Portal do Professor e Portal do Pessoal Técnico 

Administrativo; 

II. Criar veículo de comunicação interna impresso para ampliar os canais já 

existentes; 

III. Fortalecer os canais eletrônicos de comunicação interna aprimorando os 

processos existentes; 

IV. Modernizar o site www.univale.br de forma a facilitar a navegação de usuários 

tornando a informação cada vez mais acessível; 

V. Ampliação do alcance da Univale TV, canal de comunicação institucional, 

colocando- a disponível também pela internet; 

VI. Disponibilizar o canal da Univale TV no site www.univale.br, ampliando o 

alcance das notícias e informações produzidas pelo veículo; 

http://www.univale.br/
http://www.univale.br/
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VII. Criar uma campanha específica para o público interno buscando o reforço da 

divulgação e fortalecimento do serviço de Ouvidoria; 

VIII. Consolidar o Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale 

agregando novas ações para o fortalecimento das relações da Univale com a 

comunidade interna; 

IX. Organizar e realizar mais uma edição do Word Café voltada para o público 

interno usando a metodologia para fortalecer e ampliar a participação da 

comunidade acadêmica (professores, estudantes e funcionários 

administrativos) nas decisões institucionais e também para dar publicidade 

aos resultados das avaliações interna e externa.  A ideia é perpetuar o êxito 

do evento promovido em 2018 com a participação da comunidade interna, 

cuja finalidade foi divulgar os resultados da avaliação institucional, divulgar os 

avanços e investimentos na área acadêmica e buscar sugestões junto à 

comunidade acadêmica para atualização permanente do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2019-2023.    

X. Institucionalizar as reuniões de apresentação dos resultados da avaliação 

interna e externa alcançando todos os cursos da instituição.  

 

Indicador de Desempenho: Processo de comunicação interna agilizado e 

reconhecido pela comunidade como eficiente. Relatórios de avaliação das pesquisas 

realizadas pela CPA. Análise de métricas e relatórios das redes sociais.  

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, Pró-Reitorias, Assessoria de Comunicação 

Organizacional e Comissão Própria de Avaliação. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

3) Ampliação da comunicação da Universidade Vale do Rio Doce – Univale com 

a comunidade externa 

 

Meta: Melhoria do processo de comunicação e das relações da Univale com a 

comunidade de inserção da instituição.  

 

Ações: 
I. Fortalecer, consolidar e ampliar os projetos Univale na Escola e Visita Guiada 

com a finalidade de estabelecer contato direito do público externo com a 

Univale; 
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II. Modernizar o site www.univale.br de forma a facilitar a navegação de usuários 

que não integram a comunidade acadêmica tornando a informação cada vez 

mais acessível; 

III. Criar o aplicativo da Univale buscando oferecer, de forma facilitada, diversos 

tipos de interação da comunidade externa com a instituição; 

IV. Desenvolver programas de modernização e sistematização da comunicação 

institucional, visando alcançar eficiência na divulgação da informação e na 

tramitação dos processos; 

V. Fortalecer o relacionamento e ampliar o número de seguidores da Univale nas 

diversas redes sociais em que está inserida. Manter a instituição atualizada 

quanto ao surgimento de novas redes sociais que podem ajudar a fortalecer a 

marca e o relacionamento com os seus variados públicos; 

VI. Criar uma campanha específica para o público externo buscando o reforço 

da divulgação e fortalecimento do serviço de Ouvidoria; 

VII. Organizar e realizar mais uma edição do World Café voltada para 

representante do público externo usando a metodologia para fortalecer e 

ampliar a participação da comunidade nas decisões institucionais.  A ideia é 

perpetuar o êxito do evento promovido em 2018 com a participação da 

comunidade externa, cuja finalidade foi divulgar os resultados da avaliação 

institucional, divulgar os avanços e investimentos na área acadêmica e buscar 

sugestões junto à comunidade para atualização permanente do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2019-2023;   

VIII. Usar os canais de comunicação existentes com o intuito de visar à 

efetividade na divulgação de informações de ações exitosas e inovadoras do 

corpo docente e discente; resultados de pesquisas; projetos de ação; projetos 

integradores, projetos interdisciplinares; ações filantrópicas e de prestação de 

serviços, dentre outras informações e ações que beneficiem a comunidade 

externa; 

IX. Implantação de um setor de relacionamento com os futuros alunos para 

facilitação do processo e interação com os serviços prestados pela instituição; 

X. Intensificar o investimento nas campanhas para divulgação de nossos eventos 

acadêmicos e institucionais, resultados positivos, bem como os serviços 

prestados pela instituição. 

http://www.univale.br/
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Indicadores de desempenho: Processo de comunicação externo agilizado e 

reconhecido pela comunidade como eficiente. Relatórios de avaliação das pesquisas 

realizadas pela CPA. Análise de métricas e relatórios das redes sociais.  

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, Pró-Reitorias, Assessoria de Comunicação 

Organizacional. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão IV: 

I. Relatório da CPA; 

II. Manifestação do corpo social quanto ao acesso às informações da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

III. Relatório analítico das ações originadas na ouvidoria; 

IV. Relatórios de avaliação das pesquisas realizadas pela CPA. Análise de 

métricas e relatórios das redes sociais. 
 

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. 

 

Ações:  

I. Aprimorar o processo de seleção do corpo docente; 

II. Divulgar os mecanismos/editais para a seleção, contratação, aperfeiçoamento 

e avaliação do corpo docente. 



52 

  

Indicador de desempenho: Núcleo Docente Estruturante - 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, Pró-reitoria de Graduação. 

 

Cronograma: Permanente, com avaliação anual de desempenho docente. 

 

Objetivo 2: Aprimorar a qualificação docente e avaliar o desempenho nas atividades 

de ensino e aprendizagem. 

 

Meta: Corpo docente capacitado e atuante no processo de ensino-aprendizagem 

dentro das premissas definidas na Lei 9.394/96 e consagradas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais 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. Incitar 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 
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matriculados em programas de mestrado e doutorado e aumento da participação 

desses em eventos científicos com apresentação de trabalhos. 

 

Responsáveis: Pró-Reitoria, Assessorias e Mantenedora. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Objetivo 3: Estimular a produção docente definindo indicadores de progressão 

compatíveis com os objetivos institucionais da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale. 

 

Meta: Plano de carreira docente que atenda necessidades e peculiaridades da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale: missão, visão, valores e negócio 

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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

 

Indicador de Desempenho: Plano de carreira com regras claras para a progressão, 

privilegiando a contribuição do docente na formação de estudantes com as 

habilidades e competências definidas no projeto pedagógico de curso. 

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria e Pró-Reitoria. 

 

Cronograma: Até o ano 2020 

 

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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 
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ii. Corpo técnico-administrativo qualificado para as atividades administrativas e 

acadêmicas da Universidade Vale do Rio Doce – 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; 

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. 

 

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 interna da Universidade Vale do Rio Doce – 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; 
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ii. Manter colegiado de curso com representação docente, tutores e discente; 

iii. Garantir independência e autonomia acadêmica nas competências de cada 

órgão colegiado; 

iv. Manter atuação legislativa coerente com a identidade corporativa, políticas 

institucionais e documentos de referência do MEC/INEP, CNE/CES. 

 

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 organização e a escolha dos representantes dos diversos segmentos 

da instituição; 

ii. Socializar no âmbito dos órgãos colegiados as normas e resoluções publicadas 

pelo CNE/CES, CONAES, MEC/INEP; 

iii. Divulgar as políticas institucionais de referência da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale dispostas no PPI no âmbito dos órgãos colegiados. 

 

Indicador de desempenho: Atuação efetiva dos órgãos colegiados comprovada por 

relatórios de atividades realizadas.  

 

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, Pró-reitorias, 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. 
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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. Manter o sistema de gestão da qualidade na Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale; 

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. Regulamentar a prestação de serviços, visando potencializar as condições de 

captação de recursos; 

vii. 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, DISGI, Departamento de Qualidade. 

 

Cronograma: Permanente. 

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão VI: 

i. Relatório da CPA; 

ii. Relatório da ouvidoria; 

iii. Relatório do Departamento da Qualidade. 
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DIMENSÃO VII – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

 

Objetivo1: Manter infraestrutura física capaz de atender às necessidades definidas 

nos PPCs, dando especial atenção às pessoas com necessidades especiais. 

 

Meta: Acesso plenamente facilitado às pessoas com necessidades especiais a todas 

as instalações e serviços da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  

 

Ação: Manutenção da infraestrutura para que pessoas com necessidades especiais 

tenham acesso às atividades de seu curso e demais serviços envolvendo: rampas, 

corrimão, elevador, bebedouros adequados, banheiros familiares, estacionamento 

dentro das determinações do Plano de garantia de acessibilidade em conformidade 

com a legislação em vigor.  

 

Indicador de desempenho: Implantação do plano de garantia de acessibilidade, em 

conformidade com a legislação em vigor, acompanhado de laudo técnico emitido por 

profissional ou órgão público competente. 

 

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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale otimizada e 

adequada ao atendimento das necessidades de ensino, pesquisa, extensão. 

 

Ações: 

i. 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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 
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ii. Implantar plano de ação para potencializar o suporte tecnológico, os recursos 

didáticos e de TI, os laboratórios e bibliotecas para a realização das atividades 

acadêmicas e administrativas alinhadas com as prioridades acadêmicas e 

sustentabilidade financeira da Instituição; 

iii. Atualizar a política de aquisição, desenvolvimento e atualização do acervo 

bibliográfico; 

iv. Renovar o acervo com vistas à sua adequação às necessidades de ensino, 

pesquisa e extensão e avaliação dos recursos necessários para novas 

aquisições; 

v. Manter e ampliar convênios que visem à atualização do parque de software da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

vi. Ampliar a abrangência da rede de apoio computacional e melhorar o sistema 

de interligação lógica; 

vii. Ampliar a infraestrutura tecnológica para atendimento à oferta de Educação a 

Distância em atendimento às demandas institucionais de graduação, pós-

graduação e cursos de extensão. 

 

Indicador de desempenho: Resultado de avaliações internas e externas. 

 

Responsável: Mantenedora e DISGI. 

 

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. 

 

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 definidos pelo MEC e nas metas estratégicas da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale. 
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Meta: Cultura do planejamento, acompanhamento da execução e avaliação das 

metas e ações previstas no PDI, implantada na Universidade Vale do Rio Doce – 

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; 

ii. Decisões gerenciais fundamentadas em resultados das avaliações internas e 

externas; 

iii. Melhoria do desempenho institucional. 

 

Objetivo 2: Manter o processo de avaliação institucional em articulação com o 

SINAES. 

 

Meta: Avaliação institucionalizada. 

 

Ações:  

i. Dotar a CPA de recursos necessários para a coordenação e realização das 

atividades de avaliação institucional; 

ii. Implantar procedimentos 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; 
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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 a criação do portal dos egressos. 

 

Indicadores de desempenho: Relato institucional conforme padrão esperado pelo 

CONAES. 

 

Responsáveis: Reitoria, CPA, Departamento de Gestão da Qualidade. 

 

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. 

v. Relatório de Gestão da Qualidade.  

 

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; 

 Oportunidades de participação na gestão institucional por meio 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. 
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Metas: 

i. Apoio institucional aos estudantes menos favorecidos financeiramente para 

continuação de estudos, de acordo com as normas filantrópicas da instituição; 

ii. Ações de nivelamento e aprimoramento acadêmico para ingressantes com 

baixo rendimento acadêmico; 

iii. Organizar o banco de dados dos egressos da instituição, capaz de possibilitar 

o acompanhamento e a interlocução com eles; 

iv. Atualizar sistematicamente as informações a respeito da continuidade na vida 

acadêmica ou da inserção profissional, coletando e analisando informações 

que permitam avaliar aspectos relacionados à inserção dos egressos no 

mercado de trabalho; 

v. Participação de egressos nas atividades de avaliação de curso e utilização dos 

resultados no conjunto de indicadores para melhoria na qualidade do ensino; 

vi. Criar o portal do egresso, para disponibilizar no site, espaço voltado à 

interlocução com esse público, bem como, divulgação de cursos e eventos 

institucionais; 

vii. Divulgação de oportunidades em programas de educação continuada; 

viii. Aumento no número de atendimentos psicopedagógicos de acordo com a 

demanda; 

ix. Domínio das ferramentas para uso das tecnologias requeridas em 

disciplinas/módulos/cursos ofertados 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 

orientados pelo manual para elaboração de trabalhos acadêmicos da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

iv. Divulgar para os egressos os encontros, simpósios, conferências e congressos 

organizados pela instituição e os cursos de pós-graduação; 
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v. Organizar base de dados com endereço eletrônico dos egressos; 

vi. Manter parceria com o serviço de psicologia aplicada da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale para o atendimento psicopedagógico. 

 

Indicadores de desempenho:  

i. Atendimento à legislação filantrópica em vigor; 

ii. Redução da evasão e da reprovação de alunos observados como de baixo 

rendimento inicial; 

iii. Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos disponível site institucional 

na aba Biblioteca e oferta de 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, CPA e Espaço A3 – Apoio ao Aluno. 

 

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. 

 

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, a viabilidade operacional e 

funcional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 
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Metas: 

i. Projetos com, no mínimo, 10% 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 – investimento de 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; 

iii. Realizar estudos de viabilidade para a criação de novos cursos ou daqueles 

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 Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale. 

 

Indicador de desempenho: Maior número de alunos e maior equilíbrio de receita 

financeira da Instituição. 

Responsável: Mantenedora. 

 

Cronograma: Permanente. 
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Instrumentos de avaliação da Dimensão X: 

i. Balanço financeiro semestral; 

ii. Relatório de auditoria financeira. 

 

1.5 DIRETRIZES GERAIS, MODELO EDUCACIONAL E ÁREAS DE ATUAÇÃO 

ACADÊMICA 

 

1.5.1 Diretrizes Gerais 

 

Para a realização dos objetivos e metas propostos anteriormente, a 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale assume as seguintes diretrizes gerais: 

I.  Aprofundar a integração dos diferentes cursos, na busca pela excelência do 

Ensino Superior oferecido; 

II. Aperfeiçoar a política de comunicação interna e externa por meio da utilização 

eficiente das novas tecnologias da comunicação e da informação; 

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

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

pesquisa inter e transdisciplinares e a consolidação dos já existentes; 

V. Manter e aperfeiçoar a política de Extensão com o objetivo de integrar as ações 

desenvolvidas na busca pela curricularização da extensão; 

VI. Fortalecer a pós-graduação; 

VII. Firmar parcerias com outras instituições, visando à proposição de políticas, 

tanto para o setor público como o privado, de interesse para a região; 

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

demandas locais e regionais mais emergentes; 

IX. Firmar convênios com instituições internacionais, para proporcionar 

oportunidades à comunidade acadêmica; 

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

como referência os perfis de qualidade desejados pela Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale; 

XI. Fortalecer a gestão participativa, incentivando o compromisso da comunidade 

interna na implementação de políticas institucionais; 
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XII. Garantir a reflexão sobre a efetividade do processo ensino e aprendizagem 

em todos os cursos de graduação; 

XIII. Intensificar as políticas de acesso à permanência e ao 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; 

XIV. Intensificar a relação com os egressos para troca de ideias e experiências 

com os alunos regulares; 

XV. Ampliar atividades em relação à modalidade de educação a distância na 

formação acadêmica; 

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

de desenvolvimento autossustentável e a viabilidade operacional e funcional da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale; 

XVII. Reestruturar, modernizar e garantir a qualidade na prestação dos serviços, 

na comunicação e na infraestrutura institucional e acessibilidade; 

XVIII. Assegurar o acompanhamento do egresso, bem como sua integração em 

atividades diversas propostas pela instituição; 

XIX. Promover a interação dos cursos ofertados pela Univale com o Ensino Médio.  

 

1.5.2 Diretrizes Pedagógicas 

 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela Universidade Vale do Rio Doce - 

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 de ensino e aprendizagem nos cursos 

ofertados na modalidade presencial e a distância prioriza o estímulo à construção do 

conhecimento, de modo a adequá-lo à realidade em mutação tecnológica, social, 

econômica e política. 

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 alunos, professores e comunidade. 

Constituem estratégias comumente utilizadas no campo didático-pedagógico: os 
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projetos, seminários entre áreas afins e as atividades integradas e extensionistas. 

Ressalta-se, ainda, 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. 

Compete à Univale a busca da excelência na formação de profissionais 

comprometidos com a vida e com a transformação social. Essa meta orienta a 

organização curricular dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, assim como os 

procedimentos metodológicos implicados nos atos de ensinar e aprender. Ao buscar 

a excelência, a Instituição se empenha na formação de profissionais aptos a reunir 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais para resolver problemas. 

Isso significa que se faz necessário reunir o saber com o fazer e o ser, numa 

tomada de decisão para o desenvolvimento de uma postura intelectual e ética. A 

solução de qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos 

conhecimentos científicos, ou seja, o profissional precisa saber o porquê de fazer 

desta maneira e não de outra. Há que ter a compreensão, cada vez maior, do processo 

no qual está envolvido e atuar com crescente grau de autonomia intelectual.  

Nesse sentido, a orientação metodológica, nas diferentes atividades que 

integram o percurso formativo do estudante, se norteia por uma compreensão de que 

o espaço acadêmico – a sala de aula, o ambiente virtual de aprendizagem, os 

laboratórios, os espaços de estágio – é um espaço social no qual as relações 

pedagógicas se inscrevem, assim como a relação com os objetos de aprendizagem. 

A compreensão assumida é a de que as práticas educativas não são 

“extraterritorializadas”, pelo contrário, pertencem a territórios singulares, se inscrevem 

em outros territórios com configurações diversas. Portanto, o ato de ensinar e 

aprender ultrapassa o registro didático ou técnico (CANÁRIO, 20051).   

Outra compreensão, complementar a essa, é a de que o ato de ensinar e 

aprender é uma atitude dialógica, na concepção freireana, que implica a “leitura de 

mundo” e a horizontalidade entre docentes e discentes na busca pelo conhecimento. 

A práxis é o lócus de reflexão e ação – sobre a pessoa, seu estar no mundo, nele agir 

e agir sobre ele – e aprender é a tomada de consciência, o que implica em mudança 

                                            
1 CANÁRIO, Rui. O que é a Escola? Um “olhar” sociológico. Porto: Porto Editora, 2005. 
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de atitude frente ao saber, à pessoa, e à realidade que nos envolve (FREIRE, 1986; 

1993; 20052).  

Aliada às compreensões anteriores, a Universidade assume a compreensão de 

que os estudantes, jovens e adultos universitários são sujeitos históricos e culturais, 

sendo a cultura parte intrínseca da aprendizagem e do desenvolvimento (VYGOTSKY, 

19913). A especificidade cultural demarca o espaço educativo como um espaço de 

relações, no qual a aprendizagem é um processo mediado, por meio de instrumentos 

e signos (OLIVEIRA, 19974). É nesse espaço da mediação que tem lugar a ação 

docente e as atividades interativas entre discente/discente e entre discentes/docente.  

Quanto ao papel de mediador a ser desempenhado pelo docente nas dinâmicas 

inerentes ao processo ensino-aprendizagem, isto significa dizer que o professor não 

atuará como agente exclusivo na formação dos aprendizes, uma vez que as 

interações que serão estabelecidas entre os discentes também representarão um 

papel fundamental na promoção dos avanços no desenvolvimento de cada um. 

Todavia, isto não significa que o papel docente seja menos importante, uma vez que 

no cotidiano do processo formativo cabe ao professor direcionar o processo educativo 

possibilitando que os discentes transformem informação em conhecimento. Nesse 

sentido, 

a intervenção docente ‘nas zonas de desenvolvimento proximal’ dos 
estudantes é de responsabilidade (ainda que não exclusiva) do professor 
visto como um parceiro privilegiado, justamente porque tem maior 
experiência, informações e a incumbência, entre outras funções, de tornar 
acessível ao estudante o patrimônio cultural já formulado pelos homens e, 
portanto, desafiar através do ensino os processos de aprendizado e 
desenvolvimento (REGO, 2001, p. 117, aspas da autora5). 

 

Considerando o exposto nos parágrafos anteriores, os procedimentos 

metodológicos assumidos pelos docentes dos cursos se norteiam pela interação entre 

reflexão teórica, território de entorno, vivência profissional, busca da 

interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante o desenvolvimento das 

                                            
2 FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
______. Política e Educação. São Paulo: Cortez, 1993. 
______.Educação e mudança. 28ª ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2005. 
3 VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
4 OLIVEIRA, Marta Khol de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 
1997. 
5 REGO, Teresa Cristina. Vigotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 11 ed. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2001. 
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habilidades de compreensão, análise, comparação, avaliação e síntese das 

informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em análises críticas.   

Atenta a metodologias de apropriação e construção do conhecimento, 

articulada com a iniciação científica e ampliando estímulos ao estudo e intervenção 

nas questões regionais, a Univale orienta suas ações por critérios de qualificação do 

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

flexibilidade e tomando como referência a avaliação continuada. 

Em suas atividades, a instituição busca propiciar o desenvolvimento de 

competências e habilidades que permitem ao estudante atuar no mercado 

profissional, lidar criativamente com situações à luz do compromisso ético com o ser 

humano e com as responsabilidades socioambientais. 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 em todas as modalidades de educação, é, antes 

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

sociedade, que se traduz com a competência para aprender a aprender. Prioriza-se 

na Univale, o trabalho conjunto dos professores, Núcleos Docentes Estruturantes e 

colegiados dos cursos que se constituem em uma estratégia para garantir a 

efetividade da realização dos cursos ofertados. 

 

1.5.3 Áreas de atuação acadêmica 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale é uma instituição de ensino superior 

comunitária que busca formar cidadãos conscientes e com capacidade inovadora nas 

áreas das licenciaturas, de engenharia, ciências da saúde, ciências da comunicação 

e das humanidades, e, ciências exatas, tecnológicas e da terra. A atuação acadêmica 

se dará na modalidade presencial e a distância 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, 
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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. 

 

1.5.3.1 Ensino de Graduação  

 

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

todos e dever do Estado e da família, será́ 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 desafios, 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. 

 
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 ao 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 



70 

  

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. artigo 43 - lei 9394/1996 (LDB).6 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale, em conformidade com os Decretos 

6.303/2007 e 9.057/2017, 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. Compreende os polos de apoio presencial como 

unidade acadêmica e operacional descentralizada, no Brasil ou no exterior, para o 

desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na 

modalidade a distância. 

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

existentes e condições de atendimento e infraestrutura necessários pautados na 

legislação que estabelece os referencias de qualidade do MEC para a Modalidade de 

Educação Superior a Distância. 

Em sintonia com a Constituição Federal e a LDB, a Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale traz a tradição de mais 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 nos profissionais graduados na Instituição, conforme o Quadro 01, 

constante do anexo 1, que relaciona todos os cursos de graduação cadastrados no 

sistema E-Mec. 

 

1.5.3.2 Ensino de Pós-graduação 

 

Os cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu são abertos aos 

diplomados em cursos de graduação e demais cursos superiores e que atendam às 

exigências dos editais específicos e os termos do Regimento da Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale, conferindo aos egressos o certificado de especialistas e mestres, 

nos termos da legislação vigente.  

Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são ofertados na modalidade 

presencial e a distância pela Universidade Vale do Rio Doce - Univale, com uma 

                                            
6 BRASIL/MEC. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Brasília, DF: 20 de dezembro de 1996. 
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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, com a participação ativa 

dos cursos de graduação.  

A política de pesquisa e de pós-graduação em sintonia com a realidade do 

ambiente externo da Univale se volta para uma demanda reprimida de profissionais 

de origens diversas e com diferentes culturas e formações acadêmicas, num contexto 

de dificuldade de prosseguir nos estudos na pós-graduação stricto sensu. O 

compromisso da Univale é de disponibilizar para a sociedade, profissionais e 

professores com sólida formação disciplinar ou interdisciplinar, com competência e 

habilidade para observar e lidar com problemas complexos e as pluralidades que 

caracterizam o mundo contemporâneo. 

Não se concebe a formação pedagógica stricto sensu restrita à sala de aula, 

ela também acontece no contato individual entre orientando e orientador; na 

individualidade do discente e a defesa; no contato com a comunidade e com demais 

pesquisadores.  

Cada discente é igualmente corresponsável pela avaliação anual e quatrienal 

do Programa no qual está vinculado, devendo contribuir de forma decisiva para o 

resultado positivo da avaliação da CAPES. Com igual empenho e produtividade os 

docentes e discentes devem participar ativamente com aderência e coerência dos 

projetos estruturantes ao qual se vinculam, por meio de projetos de pesquisa que 

abarquem e respondam de forma integrada com aderência e coerência às áreas de 

concentração e linhas de pesquisa. 

Hodiernamente, a Univale conta com um programa de mestrado interdisciplinar 

em Gestão Integrada do Território e oferta em parceria com a Universidade Federal 

de Santa Cataria um doutorado interinstitucional (DINTER) interdisciplinar em 

Ciências Humanas.  

Nessa perspectiva, tanto a pós-graduação lato sensu, quanto à stricto sensu, a 

orientação e acompanhamento discente devem propiciar meios para os alunos 

descobrirem as interfaces entre as áreas disciplinares, capacitando-os para a) definir 

temas integradores das áreas disciplinares distintas; b) desenvolver as temáticas de 

forma a demonstrar as interações disciplinares; e c) formar a base para a prática 



72 

  

interdisciplinar. O estudo da emergência da interdisciplinaridade e da complexidade 

social contribui para os alunos adquirirem a capacidade de gerar produtos de 

qualidade.  

No anexo 2, temos o Quadro 02 de oferta de cursos de Pós-graduação Lato 

sensu. 

 

1.5.3.3 Extensão 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale compreende a extensão como 

processo formativo interdisciplinar e interprofissional que se efetiva em interface com 

a pesquisa e o ensino no campo das ações que se inserem na sociedade, 

preferencialmente em contextos de vulnerabilidade, consolidando o caráter de 

pertinência e responsabilidade social e socioambiental da universidade, ao promover 

a dialogicidade transformadora e articuladora dos diversos saberes acadêmicos e 

populares. 

A extensão é entendida como um processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre a instituição e a sociedade. Dessa forma, as políticas de 

extensão procuram: ensinar; investigar; formar para o mundo; promover constante 

articulação entre teoria e prática e realizar um trabalho que contribua para o 

desenvolvimento regional. 

Como Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES), a Univale, por 

intermédio de suas ações extensionistas, reafirma sua interlocução com os diversos 

segmentos sociais, de forma a contribuir para o desenvolvimento das comunidades 

em seu entorno, cumprindo sua natureza institucional, na promoção da 

democratização do saber acadêmico e científico. As práticas extensionistas são 

desenvolvidas nas modalidades de ações de extensão, programas e de projetos de 

ação comunitária, de prestação de serviços, de produção e publicação científica, de 

eventos, de cursos de extensão ou especialização e de participação em Conselhos, 

Fóruns e instâncias assemelhadas, promovendo e visibilizando sua produção de 

conhecimentos e concretizando seu compromisso social com a sustentabilidade, os 

direitos humanos e o patrimônio cultural. 
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Em 2018 foram ofertados Cursos de Extensão, conforme quadro abaixo: 

Cursos de Extensão  Curso de vínculo CH 
Ano de 

criação 

Vagas 

ofertadas 

Excel Aplicado a Gestão e Engenharia Engenharia Civil 38 2018 30 

Gerenciamentos de Projetos Engenharia Civil 40 2018 25 

MS PROJECT para Engenharia Engenharia Civil 36 2018 15 

Planejamento e Gerenciamento de 

Obras e Projetos 
Engenharia Civil 28 

2018 
15 

Sedação Medicamentosa em 

Odontologia 
Odontologia 16 

2018 
50 

Rede de Saberes Ambientais Engenharia Civil e 

Ambiental 
40 

2018 
40 

Educação Ambiental Pedagogia 32 2018 25 

 

1.5.3.4 Pesquisa 

 

A atividade de pesquisa e a difusão científica e tecnológica se expressam por 

meio da produção intelectual docente e discente, inserção social e regional (extensão) 

e popularização da ciência, nos termos exigido pelos comitês de área da CAPES e 

pelas agências de fomento à pesquisa. A atividade de pesquisa se destina a promover 

a ampliação do conhecimento humano e/ou resolver problemas sociais, econômicos, 

culturais, tecnológicos, ambientais e de saúde, além de promover o conhecimento, 

valorização e desenvolvimento regional, considerando os interesses das 

comunidades locais, ecossistemas, particularmente nas áreas definidas como 

prioritárias. 

A atividade de pesquisa desenvolvida por meio de projetos de pesquisa 

elaborados e executados por docentes ou grupos de pesquisa e a produção intelectual 

docente/discente estrategicamente articulam-se em projetos estruturantes, coerentes 

e aderentes às linhas de pesquisa e às áreas de concentração do Programa, que 

contam com apoio e fomento de órgãos financiadores de pesquisa. 

A Univale tem como objetivo criar, ampliar e consolidar atividades de pesquisa 

que contribuam para o desenvolvimento local, regional e nacional, em diferentes áreas 

do saber, visando à produção, aplicação e disseminação do conhecimento de maneira 

ética e sustentável; à geração e difusão do conhecimento científico e tecnológico de 
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reconhecida relevância; à criação das condições para a participação da Univale em 

empreendimentos com o setor público e privado, as organizações não 

governamentais e as comunidades locais.  
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2 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale, para efeitos de sua administração, 

compreende a estrutura organizacional a seguir: 

 

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS 

a) Conselho Universitário – CONSUNI 

b) Colegiado de Curso  

 

ÓRGÃOS AVALIATIVOS E PROPOSITIVOS 

a) Comissão Própria de Avaliação – CPA 

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

a) Reitoria; 

b) Pró-Reitoria de Graduação; 

c) Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; 

d) Assessoria de Graduação; 

e) Assessoria de Pesquisa e Pós Graduação Stricto Sensu; 

f) Assessoria de Extensão e Pós Graduação Lato Sensu; 

g) Assessoria Administrativa; 

h) Coordenação 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 Universidade Vale do Rio Doce - 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 Universidade Vale do Rio Doce - 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.  
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Nos termos de seu Regimento interno, o Conselho Universitário – CONSUNI, 

órgão superior de caráter normativo e deliberativo em todos os assuntos acadêmicos 

e administrativos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é composto pelo reitor, 

na qualidade de presidente nato; pelos pró-reitores; assessores; coordenadores de 

todos os cursos de graduação; representantes do corpo docente dos cursos 

presenciais e a distância; representantes discentes, técnico-administrativos, da 

mantenedora e também da comunidade externa, uma vez que se constituiu instituição 

comunitária.  

Outro órgão deliberativo em matéria acadêmica operacional, administrativa e 

disciplinar existente na estrutura organizacional da Univale é o Colegiado do Curso, 

composto pelo coordenador como seu presidente; por docentes que ministram aulas 

no curso, resguardadas as áreas de formação; representante discente; representante 

da comunidade externa e por tutor em caso de curso ofertado na modalidade EaD.   

No âmbito executivo, Reitoria, Pró-Reitorias, assessorias e coordenações de 

cursos são os órgãos da administração superior. Os cursos são as unidades 

constitutivas que concentram atividades de ensino, pesquisa e extensão afetas a uma 

área específica do saber. Os setores complementares destinam-se a desenvolver 

atividades concernentes a áreas especializadas, com o intuito de estabelecer 

interação entre instituição e comunidade (interna e externa). Há ainda, setores 

constitutivos e complementares vinculados à administração superior ou à Diretoria 

Executiva da FPF, aos quais compete o exercício de atribuições normativas e de 

controle.  

A administração em regime participativo é realizada por meio 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 colaborar 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 - Univale) 

apresenta o organograma institucional, destacando, com base no regimento geral, os 
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órgãos da administração central, unidades constitutivas e os órgãos colegiados que 

apoiam essas instâncias.   

Além dos órgãos descritos no organograma, a Universidade Vale do Rio Doce 

- 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. 

 

  



78 

  

2.2 ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 

Figura 1 – Organograma da Universidade Vale do Rio Doce – Univale  
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2.3 AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - 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.  

É de responsabilidade da Mantenedora colocar à disposição de sua mantida, 

de acordo com suas possibilidades, edificações, instalações físicas, equipamentos, 

máquinas, veículos e outros bens de uso duradouro, necessários ao funcionamento 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e de apoio técnico e administrativo, 

assim como os recursos materiais de consumo e o pessoal docente e não docente, 

atendendo às necessidades da Instituição para a consecução das finalidades e 

objetivos previstos em seus ordenamentos internos.  

A Fundação Percival Farqhuar é ainda responsável pela Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale perante as autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-

lhe tomar as medidas necessárias para o seu bom funcionamento, respeitados os 

limites da lei, do Estatuto e do Regimento Institucional, a liberdade acadêmica dos 

corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos, 

consultivos e executivos. 

A autonomia didático-científica consiste em:  

I. estabelecer suas políticas e estratégias de ensino-aprendizagem, pesquisa e 

extensão;  

II. criar, organizar, modificar, extinguir, suspender, fomentar, regulamentar e 

aprovar programas, cursos e atividades de educação superior, observada a legislação 

vigente, obedecendo às normas gerais do sistema educacional;  
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III. estabelecer o número de vagas iniciais de qualquer um de seus cursos, 

alterar o número de vagas existentes e fixar os critérios para ingresso nos seus cursos 

e programas;  

IV. organizar os currículos e projetos pedagógicos de seus cursos e programas, 

na forma da legislação vigente;  

V. estabelecer planos, programas e projetos de iniciação e pesquisa científica, 

técnico, artístico, cultural e atividades de extensão;  

VI. estabelecer seu regime acadêmico, didático-científico e disciplinar;  

VII. conferir graus, diplomas, títulos, certificados e outras dignidades 

universitárias;  

VIII. aprovar seus projetos acadêmicos, definindo as linhas de ação.  

 

2.4 RELAÇÃO DE PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E 

EMPRESAS 

 

As relações da Universidade Vale do Rio Doce - Univale com a comunidade, 

instituições e empresas do setor privado ou público processam-se conforme o 

disposto em suas políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, uma vez que essas três 

grandes dimensões da ação universitária estão presentes em sua missão institucional, 

vinculadas ao compromisso de contribuir para o desenvolvimento regional, bem como 

oferecer uma formação humanista, além da formação profissional específica, 

oportunizando aos estudantes, assim como para os demais membros da comunidade 

acadêmica, experiências de engajamento comunitário e de atuação em situações de 

enfrentamento de problemas concretos da sociedade; criando e mantendo um 

relacionamento sólido com as comunidades do entorno da instituição e com órgãos 

da administração direta e indireta das esferas Federal, Estadual e Municipal que 

estejam em seu escopo de atuação. 

Em suas relações com a comunidade, instituições e empresas do setor privado 

e público, a Univale prima por um processo contínuo de construção e consolidação do 

posicionamento da Instituição, fortalecendo sua credibilidade e considerando seus 

pilares estratégicos: tradição, inovação, qualidade acadêmica, internacionalidade e 

empregabilidade, responsabilidade social, trazendo benefícios significativos para a 

sociedade.  
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A Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem, atualmente, parcerias e 

convênios com diversas instituições públicas e privadas, empresas e escolas com foco 

no desenvolvimento de conexões entre a missão e os objetivos da universidade e as 

necessidades da região de inserção, com vistas a maximizar a sua contribuição para 

a comunidade e para a ação governamental.  
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3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

O Projeto Pedagógico Institucional – PPI da Universidade Vale do Rio Doce - 

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 PPI 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, refletindo diretamente nos projetos 

pedagógicos dos cursos.  

 

Figura 02 – Relação PDI, PPI e PPC 

 

 

 

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

pelas seguintes diretrizes fundamentais às questões educativas ilustradas na figura a 

seguir: 

  

PDI

PPI

PPC
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Figura 03 – PPI e suas diretrizes fundamentais 

 

 

O PPI foi elaborado em consonância com os princípios filosóficos, pedagógicos 

e técnico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas da Universidade Vale 

do Rio Doce - 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 a 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 consolidação do 

desenvolvimento humano, econômico e social e se construa por meio da 

interdisciplinaridade e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

O PPI define as políticas institucionais voltadas à organização didático-

pedagógica de todos os cursos da instituição, pautando-se pela articulação entre o 
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PDI e Projetos Pedagógicos de Curso, levando-se em conta as peculiaridades de sua 

região de inserção. 

 

3.1 INSERÇÃO REGIONAL 

 

Os instituidores, em 1967, definiram que a razão para a criação da instituição 

era formar pessoal de nível superior e, de modo enfático, contribuir efetivamente com 

pesquisa e ações que auxiliassem no desenvolvimento da região. Nos últimos 50 anos 

a instituição se constrói em interatividade com o território no qual está inserido e que 

lhe deu origem, por intermédio da iniciativa de diferentes atores, tais como os poderes 

públicos locais, entidades da sociedade civil, empresas e instituições de ensino de 

Governador Valadares e de outros municípios da região.  

A Univale incorpora em sua missão o compromisso comunitário e a inserção 

social e regional, de forma particular com o Vale do Rio Doce. Portanto, o ensino, a 

pesquisa e a pós-graduação stricto e lato sensu e a extensão têm como princípio 

cumprir a missão da Instituição e, para que isso se efetive, devem criar os meios 

adequados para compreender e responder às necessidades básicas do seu ambiente 

externo, transformando-as em demandas para o processo ensino-aprendizagem e 

para a pesquisa e ações no campo da extensão. 

A universidade, como instituição ambiental e socialmente responsável, tem 

claro que seu compromisso vai além dos interesses diretamente ligados à sua 

finalidade básica de ensino de graduação, mas busca contribuir para o bem-estar, 

qualidade de vida, preservação ambiental e desenvolvimento comunitário do Vale do 

Rio Doce em suas atividades de pesquisa, pós-graduação stricto e lato sensu e 

extensão. Dessa forma, a inserção social e regional se realiza pelo compromisso da 

universidade de modo efetivo com seu ambiente socioespacial inclusivo que a 

determina, devendo colaborar para o desenvolvimento territorial sustentável desse 

ambiente.  

Isso é demonstrado no mapa abaixo que identifica todos os municípios da 

região em que a instituição se faz presente com seus projetos e serviços, devendo ser 

destacado que além dos municípios ressaltados no mapa há ainda 25 distritos da 

região beneficiados pelos serviços da Univale: 
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Mapa7 01 dos municípios de Minas Gerais atendidos pela Univale. 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale está localizada no município de 

Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais. Este município faz parte da 

mesorregião do Vale do Rio Doce e possui, 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 

                                            
7 A tabela foi baixada do IBGE e representa os limites de municípios de Minas Gerais como constatado 
no contexto do censo demográfico de 2010. Para cada município, tem o nome e tem a geometria do 
limite em formato de geodados de Microsoft SQL Server. Mapa produzido pelo Prof. Thomas Jefre 
arquivado no Banco de Dados do Observatório Interdisciplinar Territorial – OBIT. 
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microrregião que leva o seu nome, sendo essa composta por 25 municípios8 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 possui, de acordo com o Censo 

Demográfico de 2010, uma densidade demográfica de 112,58 hab/km² e um grau de 

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

públicos e 108 privados)9 e 23 agências bancárias10. O PIB do município em 2015 foi 

de R$ 5.436.742.000,92, sendo que o valor adicionado pelo setor de serviços foi de 

57,9%. A administração pública contribuiu com 20,0%, ficando o setor industrial 

responsável por 12,1% e as atividades ligadas à agropecuária por apenas 0,8% do 

PIB municipal. Em 2016, o município possuía 7.291 empresas atuando em seu 

território, com um pessoal ocupado e assalariado de 54.972 pessoas11.  

 

                                            
8 Os municípios que compõem 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. 
9 IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. 
10 Banco Central do Brasil, Relação de Agências, Postos e Filiais de Administradoras de Consórcio 
(transferência de arquivos). Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/fis/info/agencias.asp>. Acesso em 
02 jul. 2018. 
11 IBGE,Cadastro Central de Empresas 2016. 
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Mapa 02 – Dados de Governador Valadares 

 

O seu Índice de Desenvolvimento Humano - 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 311 km de Belo Horizonte 

(MG), 420 km de Vitória (ES); 580 km do Rio de Janeiro (RJ); 904 km de São Paulo 

(SP) e 967 km de Brasília. 
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Mapa 03 – Localização de Governador Valadares 

Fonte: Prefeitura Municipal de Governador Valadares (PMGV). 

Além da questão econômica, no ano de 2015, a população da bacia 

hidrográfica do rio Doce foi surpreendida pelo desastre provocado pelo rompimento 

da barragem de rejeitos de Fundão, de responsabilidade da mineradora Samarco 

(Vale/BHP Billiton), o que alterou as condições ambientais e a vida de pessoas e 

grupos. Com isso, uma série de danos ambientais de altíssima magnitude e prejuízos 

incalculáveis para o meio físico, biótico e socioeconômico vêm sendo mostrado por 

jornais, institutos de pesquisa, instituições de ensino superior, órgãos públicos e 

organizações independentes. Tudo isso aponta para a necessidade de atenção para 

a degradação ambiental e para a realização de estudos sobre riscos de desastres na 

pauta das políticas públicas no campo da educação com vistas à prevenção, à atuação 

crítica e à melhoria das condições de vida, em uma perspectiva ambiental. 
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Entre as questões que caracterizam os problemas enfrentados pela 

Mesorregião do Vale do Rio Doce, se identifica ainda 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 Mesorregião 

do Vale 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 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 para 

melhorar o posicionamento de Governador Valadares em relação aos demais 

municípios brasileiros e de Minas Gerais. Em 2010, Governador Valadares ocupava 

1.107ª posição em relação aos 5.565 municípios do Brasil e a 96ª posição em relação 

aos 853 municípios de Minas Gerais, apesar de ser o 9º maior município em termos 

populacionais e o 16ª em relação ao PIB no estado. 

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

Mesorregião do Vale Rio Doce, deve-se considerar que a meta de formar professores 

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

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

a meta 16, temos reforçado a importância da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

no município e na região, pois, historicamente – e, por muito tempo, foi a única 

instituição de ensino superior – vem participando do esforço de formação de 

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

em pós-graduação na sua região geoeducacional. 

Na última década, houve uma expressiva expansão das universidades 

públicas, com destaque para instituições federais de ensino superior- IFES. O estado 

de Minas Gerais foi muito favorecido, possuindo, atualmente, o maior número de IFES 
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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 instituições educacionais mineiras (públicas, comunitárias e 

particulares) estão concentradas nas regiões Central Mineira, Zona da Mata, Sul e 

Sudoeste de Minas e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.  

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 instituição de 

ensino superior 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 exige 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 três IES particulares (Pitágoras, UNIPAC e FADIVALE), além do polo 

da Universidade Aberta do Brasil – UAB, com mais de 2000 alunos e outros polos de 

EaD.  

Essa condição de polo geoeducacional faz surgir um quadro de crise provocado 

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

geoeducacional, demonstrado pelo gradativo e contínuo aumento do número de 

instituições e polos educacionais. A Univale continua com sua missão de 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, desempenha 

historicamente o papel de fomentadora de desenvolvimento, compromissada com a 

sustentabilidade social e ambiental por meio da oferta de cursos presenciais e a 

distância, o que é demonstrado pelo mapa 04, em que se destacam os municípios de 

origem de seus alunos. 
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Mapa 04 – Municípios de origem dos alunos da Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale 

 

FONTE: Mapa produzido pelo Prof. Thomas Jefre arquivado no Banco de Dados do 
Observatório Interdisciplinar Territorial – OBIT. 
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3.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS, PEDAGÓGICOS, TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

GERAIS QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - 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 instituição, 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; 

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, ética, cidadania, igualdade, solidariedade humana e 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; 
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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; 

 

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; 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 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.  

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, ainda assim,  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; 
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III. Discussão contínua e coletiva, 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, o desafio, a problematização e a titularidade do percurso de formação; 

VII. 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 da Universidade Vale do Rio Doce - Univale se 

orientam por concepções filosóficas aliadas à normatização estabelecida na 

legislação, fundamentos que priorizam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão; a flexibilização curricular; os processos de avaliação; a interdisciplinaridade; 

e o incremento de atividades discentes fora do ambiente escolar garantindo a 

complementação de carga horária por meio das atividades práticas supervisionadas, 

bem como da modalidade a distância.  

 

3.3 O PERFIL GERAL DO EGRESSO DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - 

UNIVALE 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - 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. 
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O egresso também deverá demonstrar as seguintes habilidades e 

competências: 

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

patrimoniais e culturais;  

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. Valorização da “Cultura Afro-Brasileira, gêneros, identidades e etnias; 

XI. Atuação profissional com respeito ao meio ambiente; 

XII. Capacidade para promover e respeitar os Direitos Humanos.  

 

3.4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

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: 

I. Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino que 

articule o ensino, a pesquisa/iniciação científica e a extensão, sempre com foco 

em sua excelência; 

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

desenvolvimento do processo de educação continuada. 

 

Os cursos de graduação da Universidade Vale do Rio Doce – Univale atuam 

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 sua região, 

respeitando a diversidade preservando o meio ambiente. 

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 filosóficos, pedagógicos, 

técnicos-metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas da instituição.  

 

3.4.1 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. 
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Diversos são os balizadores que as IES e os cursos podem propor para as 

competências profissionais a serem desenvolvidas nos processos de aprendizagem, 

vivenciados durante a formação. As Diretrizes Curriculares Nacionais devem ser 

consideradas, primeiramente, porque constam no instrumento de avaliação de cursos 

como o dispositivo legal orientador, 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. 

Na definição das competências, são consideradas ainda, 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 Universidade Vale do Rio Doce 

– 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 dos perfis 

profissionais pretendidos.  

Ressalta-se que a aproximação de um curso da realidade local, regional e suas 

demandas devem ocorrer de modo a não perder a conexão com a universalidade da 

área do conhecimento.  

Na Universidade Vale do Rio Doce – Univale para a seleção dos conteúdos e 

elaboração dos currículos são levados em consideração os seguintes parâmetros: 

I. parâmetros estabelecidos pelos referenciais da legislação vigente;  

II. relevância de conteúdos para a apropriação de competências e habilidades na 

área, conforme disposto no perfil do egresso do respectivo PPC;  

III. relevâncias dos conteúdos para a construção de competências e habilidades 

requeridas;  

IV. integração das disciplinas formando um percurso de aprendizagens 

significativas;  

V. dimensionamento da carga horária das disciplinas;  
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VI. interdependência e complementaridade entre competências; 

VII. exequibilidade, considerando a duração do curso e as condições institucionais; 

VIII. clara associação com disciplinas/módulos e atividades de aprendizagem; 

IX. factibilidade de observação de vivência pelos alunos. 

X. observância à missão e visão institucional;  

XI. adequação, atualização e relevância da bibliografia; e  

XII. interconexão entre os currículos, primando pela formação numa perspectiva 

multi, inter, transdisciplinar e ainda interprofissional.  

 

Importa ainda destacar o que é entendido por competência no contexto deste 

documento.  

 
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. 3712). 

 

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, aos comportamentos e às atitudes. 

 

3.4.2 Orientações sobre o processo de avaliação do ensino e da aprendizagem 

em disciplinas/módulos 

 

A avaliação de aprendizagem nas disciplinas/módulos obedece ao 

estabelecido no Regimento Geral.  

As pessoas com necessidades especiais no âmbito da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale usufruem atendimento diferenciado junto aos processos de 

avaliação de aprendizagem, a partir de análise individualizada. 

A prática de avaliar perpassa todo o processo pedagógico ao iniciá-lo com a 

coleta das informações indispensáveis para conhecimento da realidade, durante a 

                                            
12 ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. Como aprender e ensinar competências. Artmed: Porto Alegre, 2010. 
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execução do trabalho, até a sua finalização. Logo, não pode ser realizada em 

momentos estanques. 

A prática docente na Universidade Vale do Rio Doce – Univale deve direcionar-

se 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. 

Tendo em vista, que 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 Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale provoca uma mudança na ação educativa e pode melhorar 

as condições do processo de ensino e 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 ele mesmo possa redimensionar a sua atuação a fim de melhorar o processo 

de ensino aprendizagem. 

O processo de ensino e aprendizagem fundamenta-se nos princípios da 

pedagogia sócio-interacionista e crítica, de natureza democrática e pluralista, com um 

eixo metodológico firmemente estabelecido e que prioriza a aprendizagem 

significativa utilizando metodologias ativas de ensino e 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 mediador, garantindo situações que estimulem a participação do aluno no 

ato de aprender; e de orientador, auxiliando a construção do conhecimento. 

 

3.4.3 Orientações para as atividades complementares  

 

As atividades complementares realizadas pelos alunos dos cursos de 

graduação da Universidade Vale do Rio Doce - Univale visam à realização de estudos 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade e de permanente atualização 

profissional específica, sobretudo, nas relações profissionais, nas ações de pesquisa 
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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 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Constituem atividades de natureza 

acadêmica, profissional e sociocultural e fomentam 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. Sendo assim, 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 de ensino de graduação da Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

propõe atividades complementares como forma de promover a flexibilidade curricular, 

representadas por inúmeras atividades, destacando entre elas: programas de 

iniciação científica, monitoria de ensino, atividades e seminários integradores, 

palestras, visitas técnicas, além de congressos e outros eventos que assegurem a 

interdisciplinaridade e a articulação do mundo acadêmico com o mundo do trabalho. 

A relação das atividades complementares com suas respectivas cargas 

horárias é apresentada em regulamento próprio, bem como nos projetos pedagógicos 

dos cursos. 

Os alunos apresentam os seus documentos comprobatórios das atividades 

complementares por meio do ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão para 

validação em seu curso. 

Nesse contexto, constituem objetivos gerais das atividades complementares na 

formação dos alunos da Universidade Vale do Rio Doce - Univale: 

I. Possibilitar autonomia ao discente na gestão das atividades de seu interesse, 

coerentes com o perfil do egresso; 
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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 do mundo do trabalho, estabelecendo, ao 

longo do curso a integração entre as diversas peculiaridades profissionais; 

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. 

 

3.4.4 Orientações para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

Os trabalhos de conclusão de curso da Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

são atividades de estudo, que se apresentam 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. 

O TCC é atividade obrigatória, quando previsto nas DCNs ou quando definido 

no PPC por decisão do NDE e 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, apresentação e avaliação do TCC estão 

devidamente descritas em regulamento próprio e obedecendo às normas específicas 

de cada curso, assim como ao manual para elaboração de trabalhos acadêmicos da 

instituição.  
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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 e/ou atividade de formação profissional relacionada com o curso.  

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale estabelece como orientações gerais 

para a 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 e ao respeito ao manual para elaboração de trabalhos acadêmicos 

da Univale;  

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 de Curso; 

IV. Propiciar meios de divulgação e apoio à apresentação dos trabalhos em 

encontros, conferências e congressos. 

 

Os trabalhos de conclusão de curso obedecem aos critérios gerais, definidos 

pelo Conselho Universitário; aos critérios específicos, definidos pelo Colegiado de 

Curso e estabelecidos no projeto pedagógico de cada curso e ao Manual para 

Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da Univale. 

 

3.4.5 Orientações para Estágios 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale entende que o Estágio como 

oportunidade de integração do aluno com o mercado de trabalho, propicia ao discente 

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 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale com o mundo do trabalho, com o saber da 

experiência e que integra a estrutura curricular dos cursos a um amplo projeto 
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educacional, obedecendo à metodologia previamente definida e sob a orientação de 

professor.  

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale apresenta como orientações para o 

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 Universidade Vale do Rio Doce - Univale; 

VII. Programar a integração entre a Universidade Vale do Rio Doce - 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 Universidade Vale do Rio Doce - Univale e no processo de 

atualização dos PPCs; 

IX. Favorecer o diálogo, o questionamento, a interação entre os pares, bem como 

a criatividade e inovação; 

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 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale, indicando no regulamento a forma de 
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orientação, acompanhamento e avaliação da atividade, para aprovação do Conselho 

Universitário. 

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 em regulamento próprio. 

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale e à Instituição cedente, uma avaliação da atividade de estágio, 

comparando os resultados alcançados com os esperados.  

A avaliação do estágio tem por objetivo 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.  

São critérios gerais de avaliação dos estágios:  

I. Domínio de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais;  

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 e clareza ao ler e escrever;  

IX. Interesse e dedicação; 

X. Dinâmica/criatividade. 

 

3.4.6 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 
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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 o PDI da Universidade Vale do Rio Doce - Univale propõe-se as seguintes 

ações:  

I. Oferta de atividades integradoras, a fim de favorecer a multi e a inter 

profissionalidade na formação, envolvendo disciplinas/módulos cujo objetivo é 

o desenvolvimento de competências comuns a todos os profissionais em 

formação; 

II. Oferta de 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) da estrutura 

curricular na modalidade a distância para os cursos de graduação. 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/módulo; 

III. Implementação de projetos de ensino de graduação concernentes ao 

desenvolvimento de ações inovadoras e exitosas de ensino e aprendizagem 

conforme preconizado na visão da IES; 

IV. Foco na busca por um processo pedagógico qualitativo, que se ampare na 

otimização do tempo da sala de aula e em estudos a distância com práticas de 

metodologias, sendo o aluno protagonista do seu processo de aprendizagem. 

O diferencial é um ensino que permita ao aluno aprender de forma diversificada, 

podendo ser integradas as tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis na atualidade.  

 

O movimento de flexibilização curricular transcende as possibilidades de 

aumento e/ou redução de carga horária das disciplinas/módulos e desafia a criação 

de uma matriz curricular diferenciada, capaz de traduzir uma concepção emergente 

de currículo que supere as marcas da homogeneidade, da sequencialidade, da 

fragmentação e da conformidade que caracterizam, em grande parte, as estruturas 

curriculares vigentes.  
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A flexibilização curricular é algo que se impõe nas reformas curriculares dos 

cursos de graduação face às exigências das rápidas transformações 

socioeconômicas, políticas, culturais e tecnológicas que vêm ocorrendo na sociedade, 

com seus desdobramentos gerais e particulares na educação, em especial, no Ensino 

Superior. Aceitar essas exigências e transformá-las em realidade no interior do Ensino 

Superior requer buscar significados e sentidos para elas, definindo eixos e princípios, 

para que não ocorram à revelia de modismos ou apenas para cumprimento de 

exigências legais.  

Assim, a proposta de flexibilização curricular deve estar sintonizada com o 

contexto de busca pelo novo, e ao reordenamento da sociedade, da instituição e do 

Ensino Superior como um todo, caracterizando-se como expressão de um Projeto 

Pedagógico Institucional e de curso, sempre em construção, e que considera o global 

e o local. Nessa perspectiva, a flexibilização curricular insere-se num sentido maior 

que se refere ao combate aos efeitos desintegradores, antidemocráticos e 

antissolidários presentes na sociedade contemporânea. 

Esse combate, no contexto de crise da modernidade, coloca como desafio para 

as instituições educativas a necessidade da superação da lógica da racionalidade 

técnico-científica instrumental, que tanto tem dividido o espaço/tempo pedagógico, os 

sujeitos, os conhecimentos e as práticas institucionais, tornando o ensino engessado. 

Nessa realidade que se apresenta a flexibilização curricular aliada ao respeito 

à diversidade de sujeitos e práticas, é decorrente do exercício concreto da autonomia 

universitária e da cidadania no seu interior, da flexibilização do seu espaço/tempo 

físico e pedagógico, da organização/gestão administrativa e pedagógica/docente, da 

produção do conhecimento, da melhoria da sua infraestrutura e das condições de 

trabalho e da valorização da categoria docente.  

A flexibilização insere-se enquanto promotora de qualidade social para a prática 

pedagógica, e deve, de fato, contribuir para fortalecer o bem comum e o espaço 

público no interior e exterior da instituição, fortalecendo e legitimando-a socialmente. 

A flexibilização curricular tem que ser entendida claramente nos seus porquês, nos 

seus conteúdos científico-culturais, nos seus modos/caminhos de concretização, nas 

subjetividades dos sujeitos que fazem parte dos processos pedagógicos nas mais 

diversas instâncias do currículo e na sua perspectiva de materializar o princípio da 

indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão.  
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Pretende-se, pois, construir nos cursos da Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale propostas curriculares que evitem frear as possibilidades de ação, mas que 

sejam entendidas como ações integradoras no conjunto do espaço/tempo de 

formação acadêmica de um sujeito que adentra as portas da educação superior, 

reafirmando o compromisso social e a responsabilidade ético/política das instituições 

de ensino superior com a sociedade brasileira. 

Constituem orientações para flexibilização na Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale: 

I. Ampliar o leque de disciplinas/módulos optativas nos cursos de graduação; 

II. Disponibilizar matrículas em disciplinas/módulos de outros cursos e de interesse 

do aluno; 

III. Ofertar disciplinas/módulos 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; 

V. Oportunizar vivências extramuros que propiciem novas habilidades e 

competências.  

 

3.4.7 Oportunidades diferenciadas para integralização dos cursos 

 

Nos cursos da Universidade Vale do Rio Doce – 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. 

Por outro lado, a flexibilidade garante oportunidades diferenciadas de integralização 

dos cursos, possibilitando aos alunos a construção de sua trajetória. 
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Nesse sentido, as atividades complementares, previstas para os cursos de 

graduação, além de constituírem importantes mecanismos de 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 parte 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/módulos entre cursos, abrangendo um corpo comum – conteúdo e 

carga horária – entre as disciplinas/módulos básicas); 

III. Possibilidade de avanço curricular, conforme regimento, para o aluno que 

detiver, em determinada área do saber, um conhecimento extraordinário que 

deverá ser comprovado por meio de documentação e de uma avaliação que 

abrangerá todos os componentes curriculares da disciplina/módulo, requerida 

e apreciada pela banca examinadora. 

IV. Desenvolvimento de atividades acadêmicas em ambiente virtual de 

aprendizagem, na modalidade a distância, respeitando os princípios legais e 

os processos de ensino e aprendizagem. 

 

3.4.8 Avanços tecnológicos nos processos de ensino-aprendizagem 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale disponibiliza para seus docentes e 

discentes diversos recursos tecnológicos de informação e comunicação que entre 

outras facilidades: 

i. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas com antecedência, de forma a aperfeiçoar 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. Proporciona atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; e, 
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v. Permite o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes e 

discentes. 

Os recursos disponibilizados para alunos e professores podem ser acessados 

em ambiente on-line, em soluções próprias desenvolvidas pela instituição. Além disso, 

a parceria que a Universidade Vale do Rio Doce – Univale mantém com o Google for 

Education facilita o uso de diferentes ferramentas que podem ser integradas aos 

processos de ensino e aprendizagem. A plataforma Moodle, utilizada no ambiente 

virtual de aprendizagem, bem como contratos e convênios para acesso às bibliotecas 

virtuais, permitem a realização efetiva de atividades e estudos nas atividades 

presenciais e a distância. 

 

3.4.9 Cumprimento da carga horária nas disciplinas/módulos dos cursos 

3.4.10 Cursos Presenciais 

 

A cada semestre, no planejamento inicial, são verificadas pelo NDE e colegiado 

de curso as atividades a serem executadas, tais como aulas teóricas, aulas práticas, 

estágios extracurriculares, TCC e atividades complementares, entre outras. Cabe ao 

NDE realizar o acompanhamento do curso, avaliando e propondo adequação das 

ementas e planos de ensino.  

As disciplinas/módulos 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 



110 

  

ensino e outras atividades no caso das licenciaturas. (Resolução CNE/CES 
n. 3, 200713). 

 

3.4.11 Atividades Práticas Supervisionadas 

 

As atividades práticas supervisionadas – APS estão previstas no Projeto 

Pedagógico dos Cursos e descritas no plano de ensino de cada disciplina/módulo, 

com informações da carga horária a ser trabalhada em tais atividades. Os docentes, 

utilizando tecnologias de informação e comunicação, disponibilizam as atividades a 

serem realizadas e a data de entrega para os estudantes.  

Nesse processo: 

a) As atividades indicadas para os estudantes são acompanhadas e 

orientadas pelos docentes; 

b) Os estudantes entregam as produções das atividades realizadas que 

podem ser, entre outras: relatórios, resenhas, diários de campo, produções 

de texto, artigos, projetos, portfólios; 

c) As atividades valem determinada carga horária e pontuação, conforme o 

planejamento docente. 

A carga horária total dos cursos de graduação está de acordo com a Resolução 

CNE/CES, n° 3, de 2 de julho de 2007, que determina que a carga-horária mínima 

deve ser calculada em horas de 60 minutos. Na Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, a hora-aula tem duração de 50 minutos. A diferença entre a hora-aula e a 

hora-relógio é compensada por meio das Atividades Práticas Supervisionadas – APS. 

Já nos cursos de pós-graduação utiliza-se sempre a hora-relógio (60 minutos). 

As Atividades Práticas Supervisionadas - APS compõem a carga horária das 

disciplinas/módulos e têm por sua natureza um caráter de prática, o que as tornam 

um espaço/tempo da matriz, propício a atividades formativas de naturezas diversas, 

que primam pela ação e envolvimento prático do estudante. Assim, para melhor 

organização das APS nos currículos dos cursos de graduação presenciais são 

estabelecidas três modalidades: Atividades de Metodologias Ativas (AMA), Atividades 

Práticas de Pesquisa Acadêmica (APPA) e Atividades Práticas de Extensão (APEX), 

articulando a pesquisa e a extensão com as práticas de ensino. 

                                            
13 BRASIL/MEC. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº. 3, de 
2 de julho de 2007. Brasília, DF: 3 de julho de 2007. 



111 

  

 

Atividade de Metodologias Ativas – AMA 

 

As metodologias ativas em cursos de graduação pressupõem uma revisão das 

práticas docentes e da própria concepção de aprendizagem. As estratégias de 

aprendizagem ativa ancoram-se na Pedagogia da Problematização que deriva das 

teorias construtivista e sócio-interacionista da aprendizagem. Assim, as chamadas 

metodologias ativas partem de situações-problema, de questionamentos e desafios 

que estimulam a construção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e 

competências a partir da atuação e protagonismo dos estudantes no próprio processo 

de formação profissional. 

As Atividades Práticas Supervisionadas e as metodologias ativas são adotadas 

como estratégias de ensino que têm como foco principal a ação do estudante, que 

desafiado, busca pelo conhecimento que lhe será significativo e contextualizado, 

elevando a sua aprendizagem. Mediadas pelas novas tecnologias da informação e 

comunicação, ou não, as metodologias ativas atendem ao caráter dinâmico e prático 

previsto no inciso II do artigo 2º da Resolução CNE/CES n. 3 de 18 de julho de 2007. 

 

  



112 

  

Atividade Prática de Pesquisa Acadêmica – APPA 

 

A busca da contextualização do conhecimento no processo de ensino e 

aprendizagem propõe-se que as Atividades Práticas Supervisionadas possam ser 

também ofertadas no formato de pesquisa, nos moldes da iniciação científica e de 

pesquisas em grupo. A investigação científica aguça a curiosidade dos estudantes e 

motiva-os para o processo de ensino e aprendizagem, como participantes ativos na 

construção do conhecimento. O ensino com pesquisa possibilita a cooperação e 

autonomia no processo de produção de conhecimentos científicos e acadêmicos, 

desmitificando esses saberes como verdades neutras e inquestionáveis para 

compreendê-los como processo, movimento e construção.  

A pesquisa como metodologia de ensino na graduação ganha os contornos da 

Iniciação Científica, prevista pela Resolução CNE/CES n. 3 de 18 de julho de 2007, 

no sentido de iniciar o estudante nos processos da ciência, da descoberta, das 

técnicas e instrumentos científicos no desenvolvimento de projetos de estudos com o 

suporte da orientação docente. O ensino por meio desse recurso contribui para melhor 

desempenho acadêmico dos estudantes, para maior aproximação com o campo 

profissional e para a maturidade estudantil em relação aos saberes e desafios de seu 

campo de formação. 

 

Atividade Prática Extensionista – APEX 

 

Com o foco no processo de ensino e aprendizagem significativo, desenvolvido 

a partir da problematização, seja em desafio de estudos, problemas de pesquisa ou 

problemática social, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale prevê também 

Atividades Práticas Supervisionadas desenvolvidas com caráter extensionista. Para 

garantir a efetividade dessa modalidade, é imprescindível a dialogicidade entre a 

universidade e a comunidade, em práticas acadêmicas em que os conteúdos sejam 

desenvolvidos na troca de saberes que se estabelece nessa relação.  

O processo de ensino e aprendizagem assim se vincula à realidade, ao campo 

laboral voltado para a responsabilidade e a justiça social que deve ser a busca de 

todas as profissões, de todos os cidadãos. Práticas extensionistas possibilitam uma 
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significativa associação entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática, em uma 

perspectiva interdisciplinar do perfil profissional que a vida em sociedade demanda. 

Atividades de extensão favorecem uma aprendizagem mais crítica, reflexiva e 

inserida na realidade, e refletem o sentido da prática das atividades propostas como 

APS pela Resolução CNE/CES n. 3 de 18 de julho de 2007.  

Uma formação dinâmica, com flexibilidade curricular e que envolve ações 

culturais, científicas, sociais e políticas, promovida nas atividades extensionistas, 

possibilita a formação integral do acadêmico como protagonista na promoção de 

transformações na sociedade e na universidade. 

As APS são organizadas conforme a natureza das diversas disciplinas/módulos 

que compõem o currículo e o perfil de seus professores, que poderão optar em 

desenvolver metodologias de ensino, pesquisa ou extensão. Assim, as modalidades 

das APS podem ser trabalhadas isoladamente em cada disciplina/módulo, ou 

articuladas de forma interdisciplinar com duas ou mais disciplinas/módulos, sendo 

complementares para uma prática integradora do ensino com a pesquisa e a 

extensão, tanto em um mesmo período ou interperíodos. Ou seja, essas modalidades 

das APS foram pensadas também para atender ao que preconiza a Constituição 

Federal de 1988, para uma aprendizagem crítica e plural, com estudantes construindo 

atitudes investigativas e questionadoras, na indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

 

3.4.12 Cursos ofertados a distância 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, na condução do seu processo de 

planejamento para o cumprimento da carga horária das atividades dos cursos a 

distância, prima pelo pleno atendimento às referências legais, conforme especificado 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos, pelo Catálogo dos Cursos de 

Tecnologia, bem como as Diretrizes e Normas Nacionais para oferta de programas e 

cursos de Educação Superior, e os referenciais de qualidade para a Educação a 

Distância. A oferta da Educação a Distância (EaD) prioriza a construção do 

conhecimento de forma contextualizada, respeitando a autonomia do aluno e a 

flexibilidade de tempo e espaço proporcionada por essa modalidade de educação.  
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As estratégias das atividades adotadas pelos cursos a distância variam 

conforme as especificidades de cada oferta, podendo se constituírem de: autoestudo, 

encontros presenciais, tutoria presencial e a distância, webconferências, 

desenvolvimento de projetos integradores, atividades complementares, bem como 

práticas de estágio e de Trabalho de Conclusão de Curso.    

As atividades de autoestudo, de caráter individual, compreendem o 

cumprimento das atividades propostas pelo professor da disciplina, com a mediação 

de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação e 

comunicação no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale. Esse processo permite aos alunos desenvolvem a sua autonomia, 

auto-organização e respeito ao ritmo próprio de aprendizagem. A interatividade é 

promovida nesse espaço por meio de recursos de comunicação síncrona, que 

permitem discussões e diálogos entre alunos e entre alunos e professor-tutor.  

Os encontros presenciais, de âmbito coletivo para toda a turma, visam 

promover a aprendizagem por meio de práticas de laboratórios, apresentações de 

trabalhos individuais e em grupo, trocas de experiências e avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem. Esses momentos são conduzidos pelos professores e 

planejados de forma a oportunizar uma prática dialogada e contextualizada, com 

metodologias diversificadas e alinhadas aos conteúdos estudados pelo aluno no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem.   

A tutoria ofertada de forma presencial e a distância aos alunos consiste de 

atendimentos que visam superar dificuldades relacionadas aos aspectos técnicos ou 

pedagógicos. A tutoria técnica é realizada pela equipe do Núcleo de Educação a 

Distância e a tutoria pedagógica pelo professor-tutor da disciplina. Esses momentos 

podem ser solicitados pelos alunos de forma agendada ou conforme os horários de 

atendimento dos tutores e professores-tutores.  

As webconferências são recursos oferecidos aos alunos com vistas a 

complementar e ampliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Podem ser 

ministradas pelos professores das disciplinas ou por convidados externos. As 

temáticas apresentadas abordam assuntos da atualidade, bem como questões 

relacionadas ao desenvolvimento profissional dos estudantes. A duração das 

webconferências pode variar entre 60 e 100 minutos e permitem interação por texto 

(chat), sendo mediadas por um profissional do Núcleo de Educação a Distância da 
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instituição. Posteriormente, à exibição em tempo real, o conteúdo gravado é 

disponibilizado aos alunos para que possam assistir em outro momento, conforme a 

sua necessidade. 

As atividades de formação relacionadas aos projetos integradores e 

complementares, assim como as práticas de estágio e de Trabalho de Conclusão de 

Curso são realizadas pelos estudantes, conforme o Projeto Pedagógico de cada 

curso, tendo acompanhamento e orientação por docentes da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale. 

 

3.4.13 Relação dos cursos de graduação oferecidos 

 

A relação de todos os cursos de graduação ofertados pela Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale está no Anexo 3, em que constam os Quadros 3 a 5 com suas 

respectivas características legais. 

 

3.5 POLÍTICAS ACADÊMICAS  

3.5.1 Políticas de ensino para Graduação 

 

A Política de Ensino para graduação da Univale traduz sua preocupação em 

ações acadêmico-administrativas visando à qualidade acadêmica dos cursos 

presenciais e a distância que disponibiliza para a comunidade em nível da graduação, 

pós-graduação e extensão. Toma como base os princípios filosóficos e teórico-

metodológicos, das diversas áreas de conhecimento, demarca compromisso com a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo em que se 

compromete com a produção científica, com o desenvolvimento tecnológico e com o 

compromisso profissional e social em todas as etapas de formação dos estudantes. 

Enquanto universidade comunitária aspira responder por meio do ensino de 

qualidade, a sua missão de contribuir para consolidação de Governador Valadares, 

como cidade polo da educação superior e consequente atendimento aos vários 

municípios situados no entorno. Aspira ainda, responder aos desequilíbrios regionais, 

por meio da disseminação tecnológica, do empreendedorismo e da inovação na 

formação de massa crítica que assuma novos posicionamentos sociopolíticos nos 

processos de governança e estruturação da sociedade. Nesse sentido, assume por 
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intermédio dessa política, o papel de fomentadora do desenvolvimento regional, 

compromissada com a sustentabilidade social e ambiental mediante a oferta de cursos 

presenciais e a distância que respondam às exigências do mundo do trabalho, em 

constante transformação. 

O ensino na Univale se propõe a atender de forma ágil às demandas das 

tecnologias digitais de informação e comunicação, propiciar a formação de 

profissionais para atuação na educação básica, superior e demais espaços 

profissionais como agentes multiplicadores cujo saber, consiga articular as demandas 

globais e a valorização da cultura local e regional. A partir de tais perspectivas, busca 

alcançar avanços na produção de conhecimento científico, assim como valorizar 

outros saberes. 

Busca-se por meio dessas políticas, o atendimento adequado a um novo perfil 

de estudantes que faz parte da comunidade acadêmica inseridos numa dinamicidade 

tecnológica e virtual e que requer processos de ensino-aprendizagem significativos. A 

formação humana aliada à profissional deve se articular com base nos princípios que 

fundamentam as práticas acadêmicas institucionais, quais sejam: solidariedade, 

autonomia, justiça, igualdade, diversidade, pluralidade, respeito às diferenças, ao 

ambiente e à valorização da criticidade.  

Atenta às estratégias metodológicas que visam à aprendizagem significativa na 

construção do conhecimento, o ensino deve perpassar pelo incentivo à iniciação 

científica, pela vivência da curricularização da extensão, pelo estímulo ao estudo e 

pela participação em programas de monitoria e nivelamento e em intervenções nas 

questões regionais. Ou seja, o fazer pedagógico deve orientar ações a partir de 

critérios ligados ao trinômio ensino-pesquisa-extensão. Desse modo, essa tríade 

integradora do ensino, abordará a interdisciplinaridade, a flexibilidade orgânico-

operativa que toma como referência a avaliação contínua, processual das práticas 

educativas adotadas em todos os processos. Tais práticas 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. 

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. 
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A integração do ensino, pesquisa e extensão, como princípio dos currículos 

deverão ainda considerar a importância da iniciativa empreendedora para o 

desenvolvimento social e econômico. Assim, a atividade empreendedora é 

considerada de extrema importância para a Univale e deve ser meticulosamente 

planejada, de modo que os riscos sejam avaliados e as estratégias formativas sejam 

consideradas. Nessa perspectiva, a capacidade inovadora no contexto da 

Universidade deve estar associada à formação empreendedora dos estudantes, o que 

envolve a adoção de uma concepção de educação baseada na formação crítica, 

reflexiva provocadora de habilidades como coragem, determinação, esforço, 

comprometimento e autonomia. 

Entende-se que a Univale, como instituição de ensino superior tem o 

compromisso de impulsionar a atividade empreendedora/inovadora, no âmbito de sua 

atuação num desafio constante de re(criação) técnico/social e humano. Assim 

fazendo, a formação de profissionais egressos de seus cursos, tem como marcas 

competências múltiplas; preparados para realizar trabalhos em equipe, aptos a 

adaptarem-se a situações novas e complexas e agentes de mudanças para promover 

o desenvolvimento econômico e social de sua região e seu país.  

Nesse aspecto, faz-se necessário que os diversos cursos adotem em suas 

práticas de ensino estratégias para que o estudante esteja engajado com iniciativas 

inovadoras e empreendedoras. Tem-se deste modo, como desafio que os diversos 

currículos contemplem o ensino do empreendedorismo e da inovação de forma 

contínua e transversal o que auxilia o desenvolvimento de projetos que consolidem a 

cultura empreendedora no contexto acadêmico. O objetivo do ensino do 

empreendedorismo é, pois, desafiar o estudante a buscar mudanças e reagir a elas, 

contribuindo com ideias para novos negócios ou transformações no ambiente no qual 

estiver inserido. 

Na perspectiva de desenvolver ações exitosas e inovadoras, a Univale destaca 

a estruturação de espaços de promoção de estratégias de ensino interdisciplinares 

como o Espaço Integrador das Engenharias – ELO, o Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo – NUVEM, o Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria 

e Gerontologia – CAIGE, o convênio com Google for Education juntamente com ações 

de formação para uso de tecnologias na educação, bem como atualização em eventos 
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como Workshop Experience e incentivos às práticas inovadoras de ensino, com o 

Prêmio de Inovação.  

O Ensino na Univale contempla além do empreendedorismo, a valorização da 

diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos 

e da igualdade étnico-racial, todos os objetos de estudos transversais, contemplados 

nos currículos conforme políticas acadêmicas previstas neste PDI.   

Os currículos e demais planejamentos adotados no âmbito do ensino, primam 

pelo desenvolvimento de competências e habilidades que permitem ao estudante 

atuar no mercado profissional nacional e internacional, lidar criativamente com 

situações à luz do compromisso ético e responsável com o ser humano e meio 

ambiente, além de ser capaz de propor ações inovadoras. Contemplam elementos 

que promovem a autonomia do estudante, e o conduz ao aprendizado permanente 

em atitude proativa e abertura para novas aprendizagens. Os projetos pedagógicos 

de todos os cursos de graduação reconhecidos da Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale preveem o percentual entre 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) 

da carga horária total a distância, conforme legislação vigente.  

Para tal, cabe à gestão superior da Univale, cuja política também se encontra 

definida neste PDI, 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 e apoio ao ensino. Ainda, ampliar as 

relações entre as unidades acadêmicas e administrativas; fortalecer seus Colegiados 

de Curso, Núcleos Docentes Estruturantes e Conselho Universitário, garantindo a 

vivência democrática e participativa de todos os processos ligados ao ensino, 

pesquisa e extensão. 

 A viabilidade do ensino, pesquisa e extensão necessita pautar-se pelos 

recursos disponíveis e por formas alternativas de captação de novos recursos, com o 

auxílio de parcerias com outras iniciativas que possibilitem a sustentabilidade 

econômica e financeira do curso. 

Em decorrência de seus objetivos permanentes, diretrizes e contextualização 

regional, a política de ensino da Universidade Vale do Rio Doce tem como finalidade: 
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I. Promover a contínua melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a 

qualificação profissional e social dos indivíduos; 

II. Promover a interdisciplinaridade e a flexibilidade curricular de modo que a 

formação do estudante esteja baseada em um currículo dinâmico e atualizado; 

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

contemplá-la no PPC e demais planejamentos adotados nos cursos; 

IV. Garantir práticas educativas, integradoras, interdisciplinares e a efetividade da 

curricularização da extensão e pesquisa; 

V. Buscar formas alternativas e inovadoras na efetivação do processo ensino-

aprendizagem; 

VI. Proporcionar acesso e permanência do estudante ao curso, por meio de 

adoção de metodologias, práticas inclusivas e significativas na promoção do 

ensino-aprendizagem. 

 

Com base numa visão de ensino que enfatiza o desenvolvimento da autonomia 

amparado pela adoção de um currículo amplo e flexível, articulado com uma sólida 

formação científica e um desenvolvimento humanístico, os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos presenciais e a distância, para atenderem à concepção filosófica da 

organização didático-pedagógica, devem apresentar: 

I. Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino 

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

foco em sua excelência; 

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. 

 

Dessa forma, faz-se necessário que o Núcleo Docente Estruturante dos cursos 

e demais instâncias coletivas atuem no acompanhamento, na consolidação e na 

atualização curricular sistemática do Projeto Pedagógico por meio de estudos e 

reflexões subsidiados pela avaliação contínua do processo de ensino-aprendizagem.  
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As diretrizes definidas nesta política buscam desenvolver uma formação 

voltada para a construção de habilidades intelectuais, valores e atitudes que garantam 

aos sujeitos a possibilidade criativa e inovadora de gerar instrumentos e saberes 

permitindo-lhes resolver seus problemas pessoais e os da comunidade em que vivem. 

Consideram a emergência de um novo tipo de estudante, com diferentes interesses, 

capacidades e necessidades.  Espera-se que os processos de formação sejam mais 

compatíveis com a realidade e com os sujeitos do mundo contemporâneo. 

Há ofertas institucionais de cursos de nivelamento de forma extracurricular, 

bem como monitoria, iniciação científica e atividades de extensão, em processo de 

curricularização da extensão. Todas essas possibilidades colaboram com a formação 

profissional dos estudantes em sua área de conhecimento. Os cursos de nivelamento 

são desenvolvidos no Programa de Aprimoramento Acadêmico, transversais a todos 

os cursos, com características bastante flexíveis. A iniciação científica conta com 

editais específicos de chamada e impulsionam a produção acadêmica de nossos 

estudantes. As atividades de extensão são ofertadas aos estudantes com vistas à 

promoção da cidadania e da responsabilidade social. 

O Programa de monitoria da Univale, baseado em edital publicado 

semestralmente, é destinado a estudantes voluntários, de cursos de graduação, e 

objetiva estimular o desenvolvimento da vocação para o magistério em estudantes 

com desempenho acadêmico acima da média, possibilitar aprofundamento de 

conhecimentos e aumentar o senso de responsabilidade e o compartilhamento de 

conhecimentos com participação ativa do estudante.  

A Univale reconhece a importância da internacionalização e globalização para 

o cumprimento da finalidade da sua missão institucional e, por meio da sua política de 

atuação, fomenta a mobilidade acadêmica, na graduação e na pós-graduação, 

possuindo convênios e parcerias com instituições nacionais e internacionais. 

Dentre as várias ações exitosas e inovadores promovidas pela Univale, 

destaca-se a estruturação de espaços de promoção de estratégias de ensino 

interdisciplinares como o espaço integrador dos cursos de Engenharia - ELO, como o 

Núcleo Universitário de Empreendedorismo - NUVEM, o Centro de Atendimento 

Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia - CAIGE, o convênio com Google for 

Education juntamente com ações de formação para uso de Tecnologias na Educação, 

bem como atualização em eventos como o Workshop Experience e incentivos às 
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práticas inovadoras de ensino, como o Prêmio de Inovação. Além disso, têm-se ainda 

as criações de novos cursos, em turnos diferenciados, nas modalidades presencial e 

a distância, alinhados à demanda do mercado. Ressaltam-se ainda as ações de 

mobilidade acadêmica e o doutorado interinstitucional desenvolvidas pela Univale. 

Por fim, a instituição assume o compromisso com a defesa de que a prática 

pedagógica aconteça 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, seminários integradores, 

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; razão pela qual deve ser contemplada de forma consciente por todos 

os cursos. 

 

3.5.2 Políticas de ensino para cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

 

A pós-graduação lato sensu, que inclui os cursos de especialização e 

aperfeiçoamento, cumpre a principal função de preparar o graduado para as várias 

possibilidades de inserção no mundo do trabalho contribuindo, assim, para a 

expansão de competências e melhoria dos profissionais em sistematizar suas 

experiências e se incorporarem à produção de conhecimento.  

Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são abertos aos diplomados em 

cursos de graduação e aos 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.  

A Universidade reconhece a importância de adotar os recursos pedagógicos 

da Educação a Distância em seus cursos de pós-graduação, incorporando avanços 

tecnológicos em termos de utilização de moderna plataforma virtual e de objetos de 

aprendizagem mais interativos. As Políticas de Ensino Institucionais também 

preconizam a orientação do estudante para o mercado de trabalho possibilitando sua 

melhor integração e, contemporaneamente, um dos requisitos importantes para essa 

inserção é o desenvolvimento de habilidades no uso das novas tecnologias virtuais 
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seja nas iniciativas de formação e desenvolvimento de pessoas, seja na utilização de 

comunidades virtuais e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para o 

desenvolvimento de trabalhos com maior interação entre os pares. 

Os cursos de pós-graduação são ofertados pela Univale na modalidade 

Presencial ou a Distância, com uma trajetória de sucesso, atendendo às demandas 

da área geográfica de atuação da instituição, cujas demandas são identificadas 

mediante 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 Lato Sensu 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 nas políticas institucionais para a pós-graduação.  

A Univale em conformidade com o Decreto Nº 9.235/2017 e 9.057/2017 

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 estes como unidades operacionais, 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.  

A Univale oferta os cursos de pós-graduação Lato Sensu a distância e as 

atividades presenciais obrigatórias são desenvolvidas na sede da instituição, com 

previsão de ampliação da abrangência por meio de criação e expansão de polos no 

triênio 2020/2023. 

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

existentes e condições de atendimento e infraestrutura necessários pautado na 

legislação e nos Referenciais de Qualidade do MEC para a Modalidade de Educação 

Superior a Distância.  
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3.5.3 Políticas de ensino para cursos de Pós-graduação Stricto Sensu 

 

O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale visa dentre outros objetivos, promover a educação continuada por 

meio de cursos Stricto Sensu a nível de mestrado e doutorado.  

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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale encontra-se 

alinhada à proposta de formação, construção e difusão de conhecimento significativo 

para a promoção do desenvolvimento regional. Para isso, deve estar integrada 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 o corpo docente 

quanto o discente devem estar comprometidos com a (re)construção das condições 

ambientais necessárias e garantidoras da vida no planeta; 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, a instituição deve inclusive buscar projetos que possam ser 

financiados e/ou autofinanciados.  No que se refere aos 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 Universidade Vale do Rio Doce – 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 Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale possui cursos consolidados e reconhecidos pela comunidade científica, pela 

qualidade da pesquisa acadêmica realizada e seus resultados, ganham relevância no 

cenário nacional e internacional, colocando a Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale em um patamar de referência científica para toda comunidade acadêmica. 

O programa de pós-graduação stricto sensu atua efetivamente para o 

crescimento da pesquisa e da qualidade do ensino na universidade, sendo fator de 

ampliação da excelência, respeitando as especificidades da região, sendo espaço 

privilegiado de inserção e interação entre Universidade e sociedade, especialmente 

para diminuir a distância entre a produção do conhecimento e sua apropriação pública. 

Os princípios da interdisciplinaridade estão presentes com coerência e 

aderência em todas as etapas do ensino de pós-graduação e da pesquisa (elaboração 

de projeto, execução e publicação). Isso exige docentes compromissados com a 

alteridade, respeito, tolerância, humildade, diálogo e abertura para novas ideias e 

experiências, capazes de responder aos desafios do seu ambiente externo e território 

de inserção. 

A Univale assume o princípio pedagógico do diálogo epistemológico de 

diferentes saberes e promove uma formação aberta aos diversos métodos, teorias e 

conceitos; uma crescente acessibilidade e espaços apropriados para a troca de 

conhecimento interdisciplinar; uma abertura para o conhecimento do senso comum, 

da cultura popular e dos povos tradicionais, inclusive para aumentar a sua legitimidade 

socioterritorial. Todos os professores e alunos participam do compromisso e agem 

para promover a interação e integração com os saberes acadêmicos e não 

acadêmicos. Além das atividades em sala de aula, são valorizados os trabalhos de 

campo com o objetivo de permitir “leituras cruzadas” dos diferentes olhares. Os 

docentes e discentes desenvolvem o espírito de inovação e são abertos para lidar 

com distintas culturas, mentalidades, concepções, visões de mundo, posturas e 

atitudes. 

 

3.5.4 Políticas de Extensão 

 

A concepção de extensão da Universidade Vale do Rio Doce - Univale parte 

dos pressupostos da Lei de Diretrizes e Base da Educação, da Constituição Federal 
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e da Resolução CNE/CES nº 07/2018 e foi elaborada em consonância com os fóruns 

nacionais de extensão das instituições públicas e comunitárias. Assim, a Univale, à 

luz desses documentos, compreende a extensão como processo formativo 

interdisciplinar e interprofissional que se efetiva em interface com a pesquisa e o 

ensino, no campo das ações que se inserem na sociedade, preferencialmente em 

contextos de vulnerabilidade, consolidando o caráter de pertinência e 

responsabilidade socioambiental da universidade ao promover a dialogicidade 

transformadora, emancipatória e articuladora dos diversos saberes acadêmicos e 

populares. 

Como Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES), a Univale, por meio 

de suas ações extensionistas, reafirma sua interlocução com os diversos segmentos 

sociais, de forma a contribuir para o desenvolvimento das comunidades em seu 

entorno, cumprindo sua natureza institucional, na promoção da democratização do 

saber acadêmico e científico. As práticas extensionistas são desenvolvidas nas 

modalidades de ações de extensão, programas e de projetos de ação comunitária, de 

prestação de serviços, de produção e publicação científica, de eventos, de cursos de 

extensão ou especialização e de participação em Conselhos, Fóruns e instâncias 

assemelhadas, promovendo e visibilizando sua produção de conhecimentos e 

concretizando seu compromisso social com a sustentabilidade, os direitos humanos e 

o patrimônio cultural. 

Os princípios abordados nas diretrizes nacionais da extensão universitária são 

adotados pela Univale no sentido de garantir uma efetiva formação integral dos 

estudantes em seus diversos cursos de graduação (obrigatoriamente) e pós-

graduação (facultativamente), envolvendo, além dos saberes técnicos profissionais, 

uma formação para a cidadania na perspectiva da equidade e justiça social que 

contemple de maneira ampla o perfil profissional dos egressos.  

Na dialogicidade construtiva, transformadora e intercultural, com os diversos 

setores sociais nacionais e internacionais, os cursos da Univale buscam a reflexão 

ética necessária às suas atividades extensionistas integradas ao ensino e à pesquisa, 

no enfrentamento das questões sociais, na produção e construção de conhecimentos 

voltados para um desenvolvimento econômico, cultural e social equitativo e 

sustentável. Nesse sentido a Extensão na Univale reforça seu compromisso social 

implementando ações nas diversas áreas temáticas como as de comunicação, cultura, 
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direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e 

trabalho. Dessa forma, atua em diálogo com os temas transversais obrigatórios no 

Ensino Superior, em consonância com a Lei 9.795/99 e o Decreto 4.281/2002 que 

regem sobre a obrigatoriedade da Educação Ambiental no Ensino Superior, a 

Resolução CNE/CP 01/2004 que trata da educação etino-racial nos cursos de 

graduação e a Resolução CNE/CP 01 de 30/05/12 que institui o ensino obrigatório dos 

Direitos Humanos. 

As diretrizes da política de extensão universitária configuram-se como 

orientações gerais que fundamentam a comunidade acadêmica no planejamento das 

ações extensionistas, e estão organizadas em cinco eixos fundantes: 1) A interação 

dialógica entre a universidade e a comunidade como cerne da dimensão ética dos 

processos de extensão universitária; 2) A interdisciplinaridade e interprofissionalidade 

na superação da dicotomia entre generalismos e especializações em respostas à 

complexidade da realidade social e da atuação profissional; 3) A indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão que oportuniza a produção de conhecimentos por 

meio de metodologias participativas, no formato investigação-ação, envolvendo tanto 

o ensino quanto a pesquisa na dialogicidade extensionista; 4) O impacto na formação 

do estudante, ampliando seu universo de referência e oportunizando o contato direto 

com as grandes questões contemporâneas da sua área, colocando-o como 

protagonista de sua formação técnica e cidadã; e 5) O impacto e transformação social 

e institucional, contribuindo na solução de problemas sociais qualificando as 

demandas e antecipando as necessidades dos vários grupos sociais e, 

prioritariamente, das populações mais vulneráveis na perspectiva da inclusão. 

A proposição de atividades de extensão na Univale pode acontecer de duas 

formas: 1) inserida na matriz curricular dos cursos de graduação e pós-graduação, por 

meio de seus diversos componentes, e 2) como ação institucional, vinculada a algum 

curso de graduação ou pós-graduação, porém com carga horária independente que 

não precisa ser creditada à matriz dos diversos cursos da instituição, mas que pode 

somar à creditação por intermédio das Atividades Complementares (AC). Para a 

proposição curricular, a atividade deve ser planejada no âmbito do(s) curso(s) 

proponente(s), envolvendo o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado do Curso 

para aprovação das propostas e planejamento coletivo quando for o caso. As ações 

institucionais são planejadas pelo corpo institucional e submetidas via formulários 
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específicos, à análise da Assessoria de Extensão – AEX, conforme calendários 

semestrais do setor. Há possibilidade ainda da seleção das propostas acontecer via 

edital publicado institucionalmente. A assessoria se responsabiliza ainda pela 

formação de professores e coordenadores de curso quanto à política, suas diretrizes, 

fundamentos, princípios, modalidades e áreas temáticas, em reuniões de estudo, e 

atendimento remoto e presencial para orientações, e também quanto aos 

instrumentos de registros e avaliação através de tutoriais disponibilizados na página 

da AEX no portal da Univale. 

Para a proposição de atividades de extensão curriculares os cursos deverão 

definir modalidades - Programa de Ação Comunitária, Projeto de Ação Comunitária, 

Prestação de Serviços, Produção e Publicação científica, Eventos, e Cursos de 

Extensão – áreas e linhas temáticas. Somente será considerada atividade de 

extensão curricular aquelas ações que atenderem aos critérios de uma das 

modalidades de extensão previstas na política da Univale e, ao mesmo tempo, serem 

atividades obrigatórias, envolvendo todos os estudantes do curso com a mesma carga 

horária.  

Os registros se darão no Projeto Pedagógico de Curso – PPC, nas ementas 

das disciplinas/módulos que adotarem metodologias extensionistas e nos planos de 

ensino, ao descrever as metodologias e os temas de estudo. As atividades também 

serão registradas na Assessoria de Extensão, em formulários específicos da extensão 

curricular, de acordo com a modalidade da ação desenvolvida. Para as atividades de 

extensão curriculares, ainda em processo de implantação, a instituição irá desenvolver 

seus procedimentos de registros específicos da extensão curricular conforme o prazo 

legal estabelecido pela Resolução CNE/CES 07 de 18 de dezembro de 2018. 

Essas atividades estão integradas às disciplinas/módulos, estágios e práticas 

curriculares, não gerando certificados, uma vez que incorporam uma perspectiva de 

metodologia para as atividades de ensino, sendo desenvolvidas dentro da carga 

horária dos diversos componentes curriculares. Após a realização das atividades 

estas serão registradas ainda nos diários, nos formulários avaliativos da Assessoria 

de Extensão, com relatórios e resultados, e nos portfólios de atividades extensionistas 

de cada curso. 

Todos os estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação poderão 

participar das atividades de extensão desenvolvidas pela Univale, promovidas pelo 
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seu próprio curso ou outros cursos da instituição, respeitados os eventuais pré-

requisitos especificados nas normas pertinentes, tanto na ação curricular, quanto às 

propostas institucionais que se integrarão ao currículo do estudante por meio das 

Atividades Complementares (AC). 

Todos os alunos extensionistas que participarem das atividades institucionais 

não curriculares terão direito ao certificado que deverá ser emitido pelo órgão gestor 

da extensão, por solicitação do professor extensionista coordenador da atividade. 

Esses certificados poderão gerar registro de horas complementares para a 

integralização curricular do estudante. Nas atividades curriculares não há emissão de 

certificados, uma vez que sua validação está articulada ao componente curricular, e 

registrada no diário acadêmico, sua certificação está na conclusão do(s) 

componente(s) curricular(es) onde a atividade de extensão se desenvolveu. 

No Plano Nacional de Educação (PNE), a extensão universitária é definida 

como processo educativo, cultural e científico articulando o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável que viabiliza a relação transformadora entre universidade e 

sociedade. Essa compreensão pauta-se na Constituição Federal (1988) e deve ser 

priorizada pelas instituições de ensino superior, com vistas a garantir uma formação 

integral, acadêmica de qualidade aos estudantes das diversas graduações. 

 
Para o avanço da articulação com o Ensino e a Pesquisa, a Extensão 
Universitária – em coerência com o PNE 2011-2020, meta 12.07 – insere-se 
nos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação e de Pós-graduação, 
contribuindo com a concepção de formação acadêmica e profissional, além 
da proposição de atividades curriculares específicas. (FOREXT, 2013, p. 
2014). 
 

Nesse sentido, a curricularização da extensão configura-se como processo de 

preparação para inclusão das ações de extensão nos currículos dos cursos 

acadêmicos. Ao final desse processo de busca dos cursos para inserção de práticas 

extensionistas em sua matriz, se efetivam atividades curriculares de extensão. A 

extensão curricular tem o intuito de promover a transformação na formação do 

estudante universitário mais próximo da realidade vivida pela comunidade/sociedade, 

promovendo também uma transformação na universidade.  

                                            
14 FELIPPE, Chieppe Wanderley et al (Org). Extensão nas Instituições Comunitárias de Ensino 
Superior. Referenciais para a construção de uma Política Nacional de Extensão nas ICES. FOREXT, 
2013. Itajaí, Editora Univali. 2013. 
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Para seu efetivo desenvolvimento, professores, ao rever suas práticas de 

ensino, compreendem a extensão como uma metodologia de trabalho que visa 

articular ensino e pesquisa em suas disciplinas ou demais componentes curriculares. 

De forma que faça o acadêmico buscar uma formação mais humanizada a partir do 

diálogo e troca de saberes com a comunidade, enriquecendo suas experiências dentro 

e fora da universidade, de maneira que impacte positivamente na formação do 

estudante e na comunidade, promovendo uma transformação coletiva. 

 
Na articulação com a Pesquisa, a Extensão Universitária contribui com 
diagnósticos que problematizam a realidade de vida das populações, em 
especial locais e regionais, levantando questões que se tornam objeto de 
investigação para projetos de iniciação científica e de Trabalhos de 
Conclusão de Curso na Graduação, e projetos de dissertação e teses na Pós-
Graduação, caracterizando a nova área de Projetos de Extensão vinculados 
à Pesquisa. (FOREXT, 2013, p. 2015). 
 

Por ter a organização curricular dos cursos em disciplinas/módulos e demais 

componentes através de carga horária descrita em horas, e não créditos curriculares, 

a Univale desenvolveu seu processo de creditação das atividades de extensão 

atrelado à carga horária dos diversos componentes curriculares. Sejam por intermédio 

das disciplinas/módulos, estágios, atividades complementares ou outros 

componentes do currículo de um curso de graduação ou pós-graduação, são diversas 

as possibilidades dessa inserção, conforme as opções apresentadas a seguir, ou a 

criatividade e especificidade de cada curso. 

 

Disciplina integral: a orientação da Assessoria de Extensão, em consonância com a 

gestão acadêmica, é que não sejam criadas disciplinas específicas para as atividades 

de extensão, uma vez que este procedimento acabaria por desconfigurar a matriz dos 

cursos, limitando a formação do aluno a uma única forma de extensão. Considerando 

ainda que a extensão será incorporada aos componentes curriculares, possibilitando 

que parte da ementa destes seja desenvolvida em atividades de extensão, mais de 

uma disciplina pode trabalhar de forma extensionista, permitindo uma formação ampla 

e cidadã aos acadêmicos. 

 
Não é aumentar 10% na CH dos cursos. É incorporar, nos 100% atual, 10% 
das atividades que seriam realizadas como atividades de extensão. É dentro 

                                            
15 FELIPPE, Chieppe Wanderley et al (Org). Extensão nas Instituições Comunitárias de Ensino 
Superior. Referenciais para a construção de uma Política Nacional de Extensão nas ICES. FOREXT, 
2013. Itajaí, Editora Univali. 2013. 
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do currículo atual, e currículo não são só disciplinas, o currículo do curso tem 
“N” elementos, não é isso? Disciplinas, estágio, atividades complementares... 
No caso das licenciaturas, práticas de ensino... Você tem “N” elementos que 
compõem o currículo, dentro deste currículo que a gente encontra ali quais 
são as áreas com maior afinidade com a extensão e que podem ser 
realizadas por meio da extensão. (PANSARELLI, 2018, 51’31’’ a 52’12’’16). 
 

No entanto, cursos que já possuem disciplinas totalmente composta de 

atividades práticas, como as Práticas como Componente Curricular (PPCs) das 

licenciaturas, uma vez que essas práticas sejam identificadas com caráter 

extensionista, a disciplina poderá considerar sua carga horária total como extensão 

curricular. 

 

Disciplina/módulo parcial: as atividades de extensão podem ser desenvolvidas no 

âmbito de disciplinas/módulos, tanto de forma isolada, no contexto de uma 

disciplina/módulo específica(o), ou podem ser articuladas entre várias 

disciplinas/módulos, períodos e cursos. É necessário definir no PPC e no Plano de 

Ensino qual carga horária da(s) disciplina(s) ou módulo(s) será destinada para a 

atividade curricular de extensão.  

 

Atividades Práticas Supervisionadas (APS): as APS compõem a carga horária das 

disciplinas/módulos e têm por sua natureza um caráter de prática, o que as torna um 

espaço/tempo da matriz propício à curricularização da extensão. Assim, as APS 

poderão ser organizadas em uma das seguintes opções: Prática de Pesquisa 

Acadêmica - PPA; Prática Extensionista - PEX; Atividades com Metodologias Ativas - 

AMA. Tais atividades podem ser trabalhadas isoladamente em cada disciplina, 

articuladas de forma interdisciplinar com duas ou mais disciplinas, ou ainda compor o 

projeto integrador. 

 

Projeto (ou Seminário) Integrador: em alguns cursos o Projeto Integrador é um 

componente curricular com carga horária específica para seu desenvolvimento. 

Quando assim, este componente poderá efetivar a curricularização da extensão. 

Entretanto, há cursos em que o Projeto Integrador ou Seminário Interdisciplinar não 

possui atribuição de carga horária. Nestes casos, quando o projeto ou seminário 

                                            
16 PANSARELLI, Daniel. Palestra: Da Elaboração à implementação das Diretrizes da Extensão. Decanato de 
Extensão. Universidade de Brasília. Brasília, abr.2019. 
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estiver vinculado a alguma carga horária de disciplinas, poderá ser desenvolvido e 

contabilizado como atividade de extensão curricular, seja a carga horária 

correspondente às APS ou não. 

 

Estágios Curriculares: Os demais componentes do currículo proposto para a 

formação do estudante, entre eles os estágios, têm possibilidades de ser extensão 

curricular, desde que tenham efetividade nas suas ações de natureza extensionista e 

que sejam significativas para a formação. Assim, os estágios que tiverem a sua 

configuração proposta conforme os cinco eixos fundantes das diretrizes para as 

práticas de extensão e as modalidades previstas na política de extensão da Univale 

poderão ser organizados como propostas curriculares de atividade extensionista. 

 
Na articulação com o Ensino, a Extensão Universitária participa na forma de 
disciplinas, de conteúdos curriculares, de abertura de campos de estágio – 
conforme previsto na Lei 11.788, Art. 2º § 3º – e de atividades acadêmicas 
especiais, que integram as Atividades Complementares de Graduação 
(ACG). (FOREXT, 2013, p. 2017) 
 

Atividades Complementares (AC): As Atividades Complementares também poderão 

ter um percentual de carga horária voltada para a creditação de extensão curricular, 

por meio de atividades institucionais. Isto implica que, quando a atividade 

extensionista não estiver vinculada a uma disciplina/módulo ou componente curricular 

específico, a inserção do estudante será facultativa e deverá atender os critérios 

específicos definidos pelo proponente da atividade. As atividades não curriculares, 

denominadas na política da Univale como Atividades de Extensão Institucional, 

poderão compor os currículos via Atividades Complementares (AC), nesse caso, 

gerando certificação para o estudante que apresentará o documento no âmbito do 

curso, para validação de suas horas. Nesse sentido, os cursos deverão prever em 

seus projetos a carga horária mínima das atividades complementares de extensão. 

Esse campo do currículo permitirá a inserção dos estudantes em propostas de outros 

cursos, e garantirá a possibilidade de escolha, permitindo a eles que participem das 

ações com as quais mais se identificam. 

A avaliação das atividades extensionistas é interna e externa e busca 

acompanhar o desenvolvimento das ações no cumprimento da Meta 12.7 do 

                                            
17 Op cit. 2013, p.20. 
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PNE/2014, entre outras consolidadas institucionalmente. A avaliação externa é 

realizada por intermédio de instrumentos e critérios de avaliação de cursos instituídos 

pelo Ministério da Educação (MEC). Internamente é desenvolvida em três diferentes 

momentos, considerados complementares: autoavaliação no âmbito do curso, 

autoavaliação pela Assessoria de Extensão (AEX), e autoavaliação institucional 

desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), envolvendo todo o corpo 

docente e discente de cada curso. 

A autoavaliação é contínua e atende a critérios institucionais de criticidade a 

partir dos quais foram estabelecidos os indicadores que constam no Projeto Político-

Pedagógico Institucional (PPI) e na Política de Extensão da Univale, com o objetivo 

de buscar o aperfeiçoamento das práticas extensionistas e sua articulação com as 

atividades de ensino e pesquisa, tanto no sentido da formação integral do estudante 

quanto da formação continuada dos professores, bem como o diálogo com a 

comunidade e as parcerias institucionalizadas no cumprimento de sua natureza 

comunitária. Estes critérios foram definidos a partir do conceito de extensão assumido 

pela Univale, das diretrizes, princípios e fundamentos expressos em sua política 

extensionista e definem que a extensão deverá ser avaliada: 

 Quanto à potencialidade para o diálogo com a comunidade e a construção 

conjunta, e a efetiva troca de conhecimentos, além do desenvolvimento de 

todos os sujeitos envolvidos (professores, funcionários, alunos, comunidade); 

 Quanto à integração de saberes e profissionais de diversas áreas do 

conhecimento (cursos) da universidade; 

 Quanto à articulação de atividades de ensino-pesquisa-extensão ou integração 

de uma metodologia participativa de ensino com a pesquisa-ação, promovendo 

consequentemente a articulação teoria-prática nos cursos; 

 Quanto às modalidades previstas na política de extensão da Univale; 

 Quanto aos impactos na formação do estudante, na comunidade parceira e na 

instituição e seus profissionais. 

 Na formação do estudante – quanto à educação integral, voltada também 

para a cidadania e justiça social, com foco no perfil do egresso; 

 Na comunidade – quanto às metas e objetivos traçados na proposta da ação 

extensionista; 
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 Na instituição e seus profissionais – quanto à formação continuada e integral 

dos professores e funcionários envolvidos nas ações de extensão; 

 Quanto à reflexão da ética profissional de cada área de formação envolvida na 

ação extensionista; 

 Quanto à contribuição com conhecimentos a serviço do desenvolvimento 

sustentável, seja cultural, social ou econômico; 

 Quanto ao foco de atuação preferencialmente nas áreas temáticas, em diálogo 

com os temas transversais. 

 

Desses critérios emanam os indicadores constantes na política de extensão da 

Univale. No âmbito dos cursos, os instrumentos utilizados são elaborados em caráter 

didático-pedagógico com atividades a serem realizadas por professores e alunos 

envolvidos na prática de extensão. Na Assessoria de Extensão estão previstos 

formulários tanto para registro e planejamento da proposta, contendo objetivos e 

metas, quanto para sua avaliação sobre esses indicadores e os critérios institucionais. 

E a CPA desenvolve uma pesquisa avaliativa com instrumentos desenvolvidos pela 

comissão, em parceria com o curso e a Assessoria de Extensão, que são construídos 

a partir dos ordenamentos institucionais que trazem ainda outros indicadores 

específicos para a avaliação por ela realizada: a identificação, em termos de 

pertinência, de como utilizar as atividades de extensão na creditação curricular; a 

contribuição das atividades de extensão para o cumprimento dos objetivos do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e dos PPCs. 

Compete ainda à Assessoria de Extensão a avaliação das especificações dos 

cursos quanto à composição dos 10% (dez por cento) da carga horária total da matriz 

curricular em atividades de extensão previstas em seus PPCs. Os cursos têm 

autonomia para pensar, organizar e distribuir as atividades de extensão ao longo de 

suas matrizes curriculares, sem, contudo, perder a unidade e identidade institucional 

que se encontram na Política de Extensão da Univale com seus fundamentos, 

diretrizes, princípios e modalidades. A assessoria, além de validar a proposta descrita 

em cada PPC, irá acompanhar e verificar o cumprimento da carga horária de cada 

curso. As avaliações internas, nas três dimensões aqui descritas, serão de grande 

importância para o monitoramento das ações, e a validação da creditação curricular 

nos cursos de graduação obrigatoriamente, e de pós-graduação facultativamente. 
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O planejamento orçamentário para a extensão é construído com base nas 

demandas apresentadas, em observância ao centro de custos de cada curso da 

Univale. Ao elaborar as ações de extensão o proponente indicará as eventuais 

despesas, via formulário da Assessoria de Extensão. Após a defesa da proposta os 

formulários são encaminhados ao Setor Financeiro para elaboração da Planilha de 

custos. Em seguida o Setor Financeiro fará o encaminhamento para avaliação da 

Fundação Mantenedora, que fará o estudo da viabilidade do custeamento da 

proposta. Os recursos para custeio também podem vir de parcerias, editais de 

instituições e fundações de custeio, do setor público, entre outros. A Assessoria de 

Extensão acompanha as publicações dessa natureza e orienta as coordenações de 

cursos com sugestões e encaminhamentos conforme a área de cada um. 

 

3.5.5 Políticas de Pesquisa 

  

A política de pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem por 

finalidade a consolidação de uma cultura de pesquisa na instituição e de 

desenvolvimento da pós-graduação Stricto Sensu, por meio do incentivo e apoio à 

criação ou fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; do 

estímulo à ampliação de atividades de iniciação científica junto aos alunos de 

graduação; da valorização dos projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação 

de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; da 

divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas; do estímulo à publicação em 

revistas científicas indexadas, especialmente aquelas de maior impacto; da constante 

busca de integração entre ensino, pesquisa e extensão; da ampliação da 

internacionalização; e da definição e implementação de sistemática de 

acompanhamento e avaliação das pesquisas, incorporando critérios quantitativos e 

qualitativos, entre os quais o de compromisso com a inserção social e regional e de 

relevância científica e cultural. 

Para a Univale o ensino é indissociável da pesquisa e da extensão, constituindo 

um conjunto de atividades integradas e comprometidas em efetivar a missão 

institucional de oferecer um ensino de qualidade, de agir em benefício da comunidade, 

de produzir pesquisa e difundir conhecimento e cultura.  O cumprimento da missão 

institucional se pautará pelos valores da cidadania, ética, bem-estar social e 
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sustentabilidade ambiental, assegurando a inserção social e regional, particularmente 

contribuindo para o desenvolvimento da região do Vale do Rio Doce.  

A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão se realiza pelo diálogo 

interdisciplinar e interinstitucional, envolvendo as diferentes áreas de conhecimento e 

unidades que constituem a Univale, cujo princípio orientador é a busca de elevação 

constante da qualidade da formação acadêmica e dos serviços prestados pela 

Universidade.  

A instituição tem o compromisso com a universalidade do conhecimento 

humano resultado da pesquisa científica, em todas as áreas do conhecimento, com 

respeito à liberdade, à diversidade e ao pluralismo de ideias, sem limitação, censura 

e discriminação de qualquer natureza. Nesse sentido, a Univale fomenta a 

universalidade do conhecimento e interdisciplinaridade, mas reconhecendo a 

existência e legitimidade de outros saberes em diferentes domínios cognitivos e 

diversos domínios de experiências. Ao reconhecer a existência de múltiplos saberes 

presentes nas sociedades humanas, a Univale se compromete com o dialogo de 

saberes, pois o conhecimento proveniente da ciência e tecnologia não possui todas 

as respostas aos dilemas humanos e ambientais do presente, que são complexos e 

cobrem múltiplas dimensões interligadas. 

Nessa perspectiva, a universalidade do conhecimento se liga ao compromisso 

institucional de contribuir para o desenvolvimento territorial sustentável em todos os 

campos – socioeconômico, socioambiental, científico, tecnológico, cultural e artístico. 

Longe de estreitar o campo de visão, ao se voltar para os desafios colocados pelo 

ambiente externo no qual se insere a Univale, essa é uma abertura conceitual, 

atitudinal e epistemológica mais adequada à realidade hodierna, na qual se ampliou 

as interfaces entre o local e o global. A inserção local não é regionalismo, mas ao 

contrário, é a capacidade de estabelecer o diálogo efetivo e relevante com a 

universalidade do conhecimento científico e tecnológico, inserindo a Univale 

significativamente no contexto científico e tecnológico nacional e internacional.   

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. Ambiente, saúde e doença; 

2. Ambiente, território e sustentabilidade; 

3. Cultura e identidade; 

4. Bacia do Rio Doce e desastres socioambientais; 

5. Direitos fundamentais, direitos humanos, efetividade do direito; 

6. Formação histórica do território; 

7. Políticas públicas em educação, saúde, assistência social e segurança 

pública; 

8. Tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento; 

9. Território e mobilidade: migração; 

10. Violência e vulnerabilidade.  

Tais áreas deverão servir de fio condutor na produção dos trabalhos 

acadêmicos bem como na constituição de linhas de pesquisa dos diversos cursos. 

A Universidade está aberta ao intercâmbio, à cooperação técnica e às parcerias 

com as Instituições de Ensino Superior (públicas e privadas), com os órgãos de 



137 

  

governo, com as agências públicas, com as empresas, com as organizações não 

governamentais e entidades da sociedade civil da região de inserção, bem como com 

os centros de pesquisa, com Universidades e com os integrantes da comunidade 

científica. 

A Univale se enquadra na categoria das universidades comunitárias laicas e, 

consequentemente, a política de pesquisa contribui significativamente para cumprir, 

ampliar e aprofundar o caráter comunitário. Cabe à política de pesquisa garantir essa 

condição que está na origem e razão de ser da instituição, contribuindo para reafirmar 

o caráter comunitário no presente e futuro. Esse princípio se efetiva na pesquisa e 

pós-graduação em cooperação com as necessidades locais e regionais, bem como o 

esforço de divulgação e popularização do conhecimento construído pelo corpo 

docente e discente da Univale e o primado de uma ciência cidadã.  

A instituição apoia a pesquisa, o desenvolvimento e a iniciação científica em 

sinergia com o ambiente interno e o ambiente externo, considerando os compromissos 

estabelecidos pelos instituidores e que se encontram na sua missão. A Univale 

incentivará o desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar e o fortalecimento e 

ampliação da produção e difusão de conhecimentos de relevância social e regional. A 

prática da interdisciplinaridade é entendida como definido pela CAPES: convergência 

de duas ou mais áreas disciplinares, particularmente de áreas do conhecimento 

distintas, buscando a abordagem integral de problemas cuja solução não seria 

alcançada com enfoque disciplinar.  

A prática e a vivência da pesquisa disciplinar e interdisciplinar devem ser 

comprometidas com o avanço das fronteiras da ciência, tecnologia e inovação, por 

meio de projetos de pesquisa e/ou desenvolvimento que envolva docentes e 

discentes. Na pesquisa interdisciplinar é obrigatório o envolvimento de docentes e 

discentes de diferentes áreas do conhecimento, integrando-se à pós-graduação e 

graduação.  

A atividade de pesquisa disciplinar e interdisciplinar deve buscar as parcerias 

interinstitucionais, congregando pesquisadores de outras instituições locais, regionais, 

nacionais e internacionais. As pesquisas interdisciplinares ganham destaque e se 

tornam importante critério de avaliação pelas agências de fomento nacional e 

internacional em todas as áreas do conhecimento. A Univale se encontra inserida em 

um território que demanda fortemente uma atuação interdisciplinar. Assim, apoiar, 
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valorizar e incentivar propostas de pesquisas interdisciplinares faz parte das políticas 

de pesquisa da instituição. 

Considerando que a região de inserção da Univale tem como característica 

fundamental, decorrente de sua formação histórica do território, graves problemas 

ambientais, é dado apoio especial às pesquisas socioambientais voltadas à 

compreensão desses problemas nas suas múltiplas dimensões humanas e naturais, 

bem como à recuperação, sustentabilidade e conservação da natureza. Além disso, a 

identidade cultural constitui aspecto fundamental para o desenvolvimento e o 

fortalecimento do território, assim, a Univale incentiva também estudos com o objetivo 

de aprofundar o conhecimento histórico, sociocultural e do patrimônio cultural da 

região do rio Doce. 

 

3.5.6 Iniciação Científica 

 

A Iniciação Científica - IC constitui mecanismo privilegiado para inserir o 

discente de graduação no campo da pesquisa científica. A participação do discente 

na iniciação científica também é importante no processo formativo necessário à 

educação científica contemporânea. Nesse sentido, a Universidade Vale do Rio Doce 

- Univale considera prioritária a manutenção do atual Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica (BIC), cujo resultado tem sido expressivo. A crescente difusão entre os 

alunos da graduação, nos diversos cursos, tem ampliado a concorrência pelas BIC, 

levando à criação do programa de iniciação científica voluntário. 

A IC é uma oportunidade que gera mudanças de mentalidade tanto em 

discentes quanto em docentes, potencializando e ampliando a construção do 

conhecimento acadêmico. Considerando que a IC é um eficiente instrumento de 

fomento para a formação de jovens aptos a constituírem uma carreira científica, a 

Univale valoriza os docentes que captam BIC e/ou são orientadores, além de alocar 

recursos institucionais que se somam às cotas de BIC de agências de fomento.   

A IC é uma das formas de consolidar o princípio da indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão. Ao oferecer a oportunidade da IC para os estudantes de 

graduação, a instituição contribui decisivamente para formar sujeitos acadêmicos que 

farão diferença na realidade em que estão inseridos. 

A Univale estabelece como diretrizes da iniciação científica:  
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a) Inserção do discente da graduação no universo da pesquisa científica, 

acompanhamento por professor orientador, incentivando-o a dar sequência 

a seus estudos acadêmicos em nível de pós-graduação;  

b) Promoção da inclusão de discentes em grupos e núcleos de pesquisa; 

c) Valorização das exigências de monografia e trabalhos de conclusão de 

curso como mecanismos de iniciação científica; 

d) Inserção pelos cursos de graduação de atividades de promoção da iniciação 

científica, participação no Simpósio de Iniciação Científica da Univale, 

formação de atitude científica nas disciplinas da matriz curricular, 

preparação para uma vida profissional capacitada a superar os desafios da 

contemporaneidade em suas múltiplas dimensões;  

e) Participação e colaboração dos discentes em iniciação científica e 

tecnológica que promovam inovação de soluções de problemas;  

f) Mobilização dos cursos de graduação para desenvolvimento de projetos de 

pesquisa que permitam a inserção do discente de iniciação científica; e,  

g) Participação de alunos de iniciação científica em publicações e eventos 

acadêmicos para socialização dos conhecimentos gerados durante a 

pesquisa. 

 

3.5.7 Política de Internacionalização 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale reconhece a importância da 

internacionalização para o cumprimento da finalidade de seu projeto educacional, bem 

como para o incremento da pesquisa e da pós-graduação, e mantém articulada com 

o seu PDI a seguinte política de atuação:  

iv. Busca continuada da internacionalização através de programas e projetos de 

ensino, nos âmbitos da graduação, extensão, pós-graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu por meio de convênios e acordos de cooperação com mobilidade 

discente e docente firmados com outras instituições nacionais e internacionais, 

bem como compartilhamento da infraestrutura de que dispõe para pesquisa;  

v. Ampliação da visão educacional transdisciplinar e a ampliação da visão de 

professores e estudantes para além de sua realidade cultural local e nacional;  
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vi. Incentivo de atividades internacionais de produção e socialização de 

conhecimento em cooperação com educadores de instituições de diferentes 

países;  

vii. Apoio à interlocução dos acadêmicos da graduação e da pós-graduação em 

atividades de ensino e aprendizagem para além das fronteiras do próprio país;  

viii. Desenvolver e oferecer formação e qualificação que preparem os discentes para 

o mundo globalizado/internacionalizado, adequando, paulatinamente, as 

matrizes curriculares para esse fim; 

ix. Formação de estudantes com capacidade de visão e ação em sua área de 

atuação profissional e na organização da sociedade, tendo em vista a 

mentalidade de cooperação com o diferente, a convivência pacífica entre os 

povos, pessoas e o estabelecimento da cultura da paz; 

x. Fomento à mobilidade internacional, na graduação e na pós-graduação;  

xi. Elaboração de projetos para internacionalização com foco na educação 

continuada, destinada a presença de professores e/ou de monitores. 

xii. Oferta de possibilidades para estudo de línguas estrangeiras na Instituição que 

instrumentalize as possibilidades de internacionalização. 

 

No mundo onde há um encurtamento das distâncias viabilizado pela 

globalização e pela rede WEB, torna-se cada vez mais urgente o incremento de 

parcerias com instituições internacionais, no sentido de fortalecer o intercâmbio de 

conhecimento e de pesquisadores, razão pela qual a Univale busca facilitar e 

intermediar os acordos entre instituições visando à internacionalização e ampliação 

das relações interinstitucionais.  

A internacionalização exige uma postura ativa da Univale, por intermédio de 

seus professores-pesquisadores e de seus programas de pós-graduação stricto 

sensu. Para conseguir realizar tal objetivo, a Univale se empenha em:  

a. conscientizar a comunidade acadêmica para a importância do esforço para 

promoção da internacionalização e da capacitação dos docentes para essa 

finalidade;  

b. identificar as possibilidades de acordos internacionais para a cooperação, 

parcerias e intercâmbios no ensino, pesquisa e extensão e apoiar o 

estabelecimento das relações internacionais;  
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c. agir com proatividade no estabelecimento e/ou ampliação das relações 

internacionais estratégicas para o fortalecimento da pós-graduação e da 

pesquisa da Univale; 

d. promover a divulgação das oportunidades de parcerias e de eventos 

estratégicos para a Univale no âmbito internacional;  

e. participar e incentivar para concorrer nas instâncias de fomento à 

internacionalização. 

 

O Núcleo de Internacionalização da Univale é o setor institucionalmente 

regulamentado com a responsabilidade para sistematizar acordos e convênios 

nacionais e internacionais de ensino e de mobilidade docente e discente, atuando de 

forma estratégica, articulada e proativa no sentido de viabilizar a política de 

internacionalização da Univale.  

As atividades do Núcleo de Internacionalização, com o intuito de assegurar a 

implementação da política de internacionalização, objetivam:  

I- divulgar oportunidades internacionais para a comunidade universitária;  

II- oportunizar experiências educacionais e científicas internacionais;  

III- permitir interdisciplinaridade, entre contextos universitários estrangeiros;  

IV- proporcionar troca de experiências culturais;  

V- propiciar a aprendizagem de idioma estrangeiro.  

 

Assim, temos como propósito fazer com que a Univale seja reconhecida e 

consolidada como uma Instituição internacional, contribuindo para a formação de 

cidadãos e profissionais com competências globais. 

Desse modo, a política de internacionalização tem como premissa consolidar 

experiências internacionais dentro e fora do Campus por meio de: possibilidade de 

intercâmbio para os seus estudantes e professores em instituições parceiras, 

oportunizando a internacionalização das atividades educacionais. 

A política de internacionalização busca articular-se com o PDI e as demais 

políticas adotadas na Univale na promoção de eventos internacionais de práticas e 

trocas pedagógicas para os docentes da instituição; na adoção de metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem; na constante oferta de programas de desenvolvimento de 

lideranças acadêmicas e técnico-administrativas, dentre outros.  
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O intercâmbio de pesquisadores constitui uma atividade de grande importância 

para o incremento da pesquisa e da pós-graduação. O intercâmbio deve possibilitar a 

cooperação, articulação e reunião de esforços para o desenvolvimento da pesquisa e 

pós-graduação. O engajamento dos docentes pesquisadores em acordos de 

intercâmbio deve favorecer a troca de conhecimentos e experiências, bem como 

propiciar o compartilhamento de infraestruturas de pesquisa.  

As oportunidades de internacionalização estão classificadas em modalidades, 

a saber: 

• internacionalização externar: envolve a mobilidade acadêmica em instituições 

estrangeiras, onde ocorre o aproveitamento de créditos e ou conteúdos acadêmicos, 

tal prática visa enriquecer a experiência acadêmica do aluno, seja por meio de imersão 

em idiomas estrangeiros, cursos temáticos em áreas de conhecimento específicas ou 

ações de voluntariado. A mobilidade acadêmica proposta pela Univale é viabilizada 

por meio de parcerias firmadas por meio de iniciativas dos docentes e discentes, 

ampliando assim a abrangência das experiências internacionais. 

• internacionalização interna: é o conjunto de atividades e ferramentas 

utilizadas na experiência acadêmica que visam ao desenvolvimento de competências 

internacionais e interculturais na comunidade acadêmica na própria Univale. As 

possibilidades são promovidas pelo Núcleo de Internacionalização e visam fortalecer 

a internacionalidade como um pilar presente e percebido por toda comunidade 

acadêmica e almeja pensar estratégias e oportunidades de expandir as habilidades 

pessoais e profissionais enquanto compartilham a expertise de ser parte de 

experiências internacionais via plataforma web ou convivência com professores e 

alunos intercambistas. São realizadas também palestras e eventos internacionais, 

“high touch”, quando as atividades acontecem presencialmente, e “low touch”, quando 

o contato é feito por videoconferência. 

As atividades internacionais da Univale são ofertadas para estudantes de todas 

as modalidades dos cursos de graduação e pós-graduação, egressos, professores ou 

colaboradores da instituição, observando tão somente o número de vagas disponível 

para cada evento. Logo, tais experiências promovem possibilidades de educação 

continuada internacional em instituições parceiras ou na própria universidade. 

Cabe destacar que as atividades relativas à internacionalização não se 

restringem às atividades escolarizantes, mas contemplam, igualmente, a promoção 
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de vivências culturais internacionais e a troca de informações, por meio de ações que 

visam estimular a participação de professores, estudantes e egressos em projetos 

temáticos e multidisciplinares. 

Em termos de resultados exitosos e inovadores, ao longo dos últimos anos 

foram firmadas parcerias especialmente com EUA e Canadá para desenvolvimento 

de pesquisas em conjunto, ampliando assim o leque de possibilidades para 

construção e reconstrução do conhecimento.  

Para garantia da eficácia da Internacionalização estabelecemos como 

principais objetivos da Política: 

a. promover constantes acordos e parcerias com instituições internacionais 

nos diferentes continentes, nos campos estratégicos para o desenvolvimento 

da Univale e do território no qual essa está inserida;  

b. desenvolver e oferecer formação e qualificação que preparem os discentes 

para o mundo globalizado/internacionalizado, adequando, paulatinamente, as 

matrizes curriculares para esse fim;  

c. implantar o processo de internacionalização das matrizes curriculares da 

pós-graduação; 

d. integrar pós-graduação, pesquisa e extensão em programas e projetos que 

contem com parceria internacionais;  

 

Para alcançar tais objetivos e ampliação das parcerias nacionais e 

internacionais e estímulo a programas de intercâmbio de professores visitantes, o 

Núcleo de Internacionalização da Univale juntamente com os Colegiados dos 

Programas de Pós-graduação stricto sensu assumem uma conduta proativa com as 

seguintes diretrizes: 

a. Sistematização e fortalecimento dos acordos em andamento e ampliação da 

cooperação com novos acordos;  

b. Participação em Programas Nacionais e Internacionais de fomento à 

internacionalização;  

c. Estimular a ampliação da presença de discentes da Univale em instituições 

estrangeiras, bem como possibilitar a presença de alunos estrangeiros na 

Univale;  
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d. Valorização dos docentes que estabelecem e mantêm relações nacionais e 

internacionais e que sejam proativos no campo da cooperação científica e 

tecnológica;  

e. Participação em instâncias, eventos, fóruns e redes interinstitucionais de 

abrangência nacional e internacional e participação em eventos de 

internacionalização;  

 

Enfim, a Univale embora situada no interior do Estado de Minas Gerais se 

coloca de modo protagonista no âmbito internacional como uma instituição que busca 

ir além de suas fronteiras, rejeitando qualquer prática endógena e possibilitando à sua 

comunidade acadêmica, alunos, professores, colaboradores a vivência de 

experiências culturais que garantam o estar no mundo como um eterno aprendiz. 

 

3.5.8 Políticas institucionais voltadas para a valorização da diversidade, do 

meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 

igualdade étnico racial 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale está comprometida com ações que 

aspira à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural, bem como ações afirmativas para a defesa 

e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial.  Tais ações são 

apoiadas por essa política, que concebe esses temas, da seguinte forma:  

I. Diversidade: multiplicidade e interação de diversas culturas em diferentes 

perspectivas, tais como: raça, gênero, orientação sexual, deficiência e religião;  

II. Meio Ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abrigam e regem a vida em todas as 

suas formas (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981); 

III. Memória Cultural: relaciona-se aos documentos que constituem a herança 

cultural e contêm informações sobre experiências passadas;  

IV. Produção Artística: conjunto de obras, produtos, projetos, documentação, 

registros ou serviços realizados pelo indivíduo ou pelo grupo e que produz 

uma ação cultural ou artística;  
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V. Patrimônio Cultural: conjunto de bens materiais e imateriais, com reconhecida 

importância histórica e cultural, representativos da cultura de uma localidade, 

de um grupo ou de uma sociedade. 

 

3.5.9 Política de valorização da diversidade, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural 

 

As diretrizes da Política de valorização da diversidade, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural constituem-se no fomento e realização de 

ações institucionais e como parte das atividades acadêmicas; na ampliação das ações 

realizadas internamente e na comunidade, incentivando, promovendo e divulgando 

iniciativas docentes e discentes; na viabilização das ações e projetos com apoio dos 

cursos por meio de eventos, projetos ou ações específicas; e na garantia de que os 

temas sobre diversidade, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural 

estejam presentes de forma transversal e articulada com os conteúdos e práticas em 

todos os currículos dos cursos da Univale.   

A referida política fundamenta-se, também, na garantia de que as ações e os 

projetos voltados à valorização da diversidade, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural sejam realizados de modo transversal aos cursos 

ofertados, ampliando as competências dos egressos; no incentivo do estabelecimento 

de diálogo com a comunidade interna e externa visando identificar os potenciais 

básicos para desenvolvimento de projetos voltados à defesa da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, em legitimidade social de suas 

atividades registra, com atos e fatos, a valorização e o seu reconhecimento pela região 

na qual está inserida, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural e 

histórica. Compreendendo a importância de divulgar, conhecer e dialogar com as 

diversas modalidades culturais no âmbito dos municípios de sua região de inserção, 

a Univale promove, implementa e/ou participa de atividades extensionistas, em 

parceria com setores governamentais do estado e de municípios circunvizinhos, bem 

como, com setores empresariais, profissionais e de organizações não 

governamentais.  
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Com tais ações, a Instituição fortalece o compromisso com aspectos 

relacionados à diversidade, aos processos de inclusão, ao meio ambiente, à memória 

cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural, em coerência com uma política 

institucional que contempla:  

a) A valorização da produção artística e cultural como atividade acadêmica;  

b) A promoção de eventos artísticos e culturais abertos à comunidade interna 

e externa;  

c) A promoção e divulgação de conhecimentos artísticos e culturais que 

constituem patrimônio da humanidade, com a comunicação do saber por meio do 

ensino, da publicação ou de outras bases de comunicação;  

d) A promoção de ações em defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural;  

e) O compromisso com a formação da consciência social de seus educandos a 

partir da incorporação de temas tais como relações étnico-raciais (e sua influência 

para a formação da sociedade brasileira), direitos humanos, educação ambiental, 

produção artística e valorização do patrimônio cultural, em projetos integradores 

desenvolvidos em seus cursos de graduação, sempre integrados à formação 

profissional do acadêmico;  

f) A promoção de ações de responsabilidade social na região;  

g) O incentivo ao estabelecimento de diálogos com as comunidades interna e 

externa visando identificar os potenciais básicos para desenvolvimento de projetos 

voltados à defesa da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

h) A atuação junto à comunidade acadêmica para disseminação e promoção 

da ética e da cidadania.  

O envolvimento dos estudantes com atividades de extensão integradas com 

representações artísticas e culturais variadas contribui para a formação cidadã do 

futuro profissional e os ajuda a compreender o contexto sociocultural em que se 

inserem, posicionando-se frente à realidade, em condições, portanto, de contribuir 

para a transformação dessa realidade.  

Desse modo, as ações voltadas à valorização da diversidade, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, constituem a prática 

pedagógica valorizada pela Univale e corrobora com o desenvolvimento de 

habilidades profissionais, a partir da transversalidade curricular desses temas e das 
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oportunidades por meio das quais os acadêmicos desenvolvem seus conhecimentos 

teóricos em situações práticas, ampliando as competências profissionais. 

 

3.5.10 Política para ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos 

humanos e da igualdade étnico-racial  

 

Por meio das atividades de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale cumpre as exigências das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena – Lei nº 9.394/1996, com a 

redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008; e da Resolução CNE/CP 

nº01/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 03/2004; e das Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos – Parecer CNE/CP nº 08/2012, Resolução 

CNE/CP nº 01/2012. 

Nos termos do Parecer CNE/CP nº 8/2012, as políticas para a promoção da 

Educação em Direitos Humanos, no Brasil, 

 
[...] emergem como uma forte necessidade capaz de reposicionar os 
compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direitos e de 
responsabilidades. Ela poderá influenciar na construção e na consolidação 
da democracia como um processo para o fortalecimento de comunidades e 
grupos tradicionalmente excluídos dos seus direitos.18 

 
Esclarece ainda o citado Parecer, na perspectiva da implementação de tais 

políticas, 

 
A Educação em Direitos Humanos, como um paradigma construído com base 
nas diversidades e na inclusão de todos/as os/as estudantes, deve perpassar, 
de modo transversal, currículos, relações cotidianas, gestos, “rituais 
pedagógicos”, modelos de gestão. Sendo assim, um dos meios de sua 
efetivação no ambiente educacional também poderá ocorrer por meio da 
(re)produção de conhecimentos voltados para a defesa e promoção dos 
Direitos Humanos. 

 
Assim, o Conselho Nacional de Educação orienta que a Educação em Direitos 

Humanos, em todos os níveis de ensino, deve ser fundamentada nos seguintes 

princípios: Dignidade humana; Igualdade de direitos; Reconhecimento e valorização 

                                            
18 Parecer CNE/CP nº 8/2012, as políticas para a promoção da Educação em Direitos Humanos, no 
Brasil. Disponível em: 
 <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10389-pcp008-12-
pdf&category_slug=marco-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 05 fev. 2018. 
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das diferenças e das diversidades; Laicidade do Estado; Democracia na educação; 

Transversalidade, vivência e globalidade; Sustentabilidade socioambiental. 

O Parecer nº 08/2012 deu origem à Resolução CNE/CP nº 01/2012, que 

estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, na qual 

expressa que essa temática, como processo sistemático e multidimensional, 

orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, articula-se às seguintes 

dimensões: 

 
I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local; II 
- afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; III - formação de 
uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, 
social, cultural e político; IV - desenvolvimento de processos metodológicos 
participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais 
didáticos contextualizados; e V - fortalecimento de práticas individuais e 
sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção 
e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das diferentes 
formas de violação de direitos.19 

 
Dessa forma, a Educação em Direitos Humanos tem como escopo principal a 

formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos 

Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural 

nos níveis regionais, nacionais e planetário. 

Em relação às políticas para a promoção da Igualdade Étnico-Racial no país, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), ao expandir, para o ensino superior, a 

obrigatoriedade da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana, regulamentando alteração trazida à Lei 9394/96 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 10.639/2003, assim se 

manifesta (Parecer CNE/CP nº 03/2004): 

 
É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito dos negros 
se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo 
próprias, manifestarem com autonomia, individual e coletiva, seus 
pensamentos.É necessário sublinhar que tais políticas têm, também, como 
meta o direito dos negros, assim como de todos os cidadãos brasileiros, 
cursarem cada um dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas 
e equipadas, orientados por professores qualificados para o ensino das 
diferentes áreas de conhecimentos; com formação para lidar com as tensas 
relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de 
conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos étnico-raciais, ou 

                                            
19 Parecer nº 08/2012 deu origem à Resolução CNE/CP nº 01/2012, que estabelece as Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf>. Acesso em 05 fev. 2018. 
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seja, entre descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos 
indígenas. Estas condições materiais das escolas e de formação de 
professores são indispensáveis para uma educação de qualidade, para todos, 
assim como o é o reconhecimento e valorização da história, cultura e 
identidade dos descendentes de africanos.20  

 
Esse Parecer CNE/CP nº 03/2004 originou a Resolução CNE/CP nº 01/2004, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, na qual 

expressa que as políticas de ações afirmativas, no campo educacional, buscam 

garantir o direito de negros, negras e cidadãos brasileiros em geral, ao acesso em 

todas as etapas e modalidades de ensino. Com efeito, em seu art. 1º, estabelece: 

 
A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 
produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que 
eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes 
de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito 
aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da 
democracia brasileira. O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, 
história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de 
reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação 
brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas.21  

 
Nessa perspectiva, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem como 

políticas institucionais: 

a) Promover o desenvolvimento de valores, atitudes e práticas sociais que 

expressem a cultura dos direitos humanos na comunidade acadêmica; 

b) Estimular a formação da consciência cidadã e política a respeito das 

diferenças e das diversidades, promovendo ações educativas de combate ao racismo 

e às discriminações; 

c) Fortalecer as práticas individuais e coletivas que favoreçam a promoção, a 

proteção e a defesa dos direitos humanos; 

d) Promover o reconhecimento e a valorização da região de inserção da 

Instituição, fortalecendo a identidade étnico-racial, cultural e histórica da região; 

                                            
20 Parecer CNE/CP nº 03/2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf. 
Pg. 2/3>. Acesso em 05 fev. 2018. 
21 Parecer CNE/CP nº 03/2004 originou a Resolução CNE/CP nº 01/2004, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2018 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf
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e) Fortalecer o compromisso com a formação da consciência social de seus 

educandos mediante o desenvolvimento de temáticas transversais associadas às 

políticas para a promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-Racial (e sua 

influência para a formação da sociedade brasileira); 

f) Atuar junto à comunidade acadêmica para disseminação e promoção da ética 

e da cidadania; 

g) Possibilitar que os estudantes identifiquem e superem as manifestações do 

racismo, como o preconceito e a discriminação racial. 

 

Na Universidade Vale do Rio Doce – Univale tais temáticas são abordadas de 

maneira transversal, podendo ser vivenciadas em diferentes estratégias, destacando-

se: atividades práticas, visitas técnicas, projetos de extensão, grupos de estudos, 

eventos internos e externos, entre outras ações, porém sempre atrelando tais 

temáticas à área profissional do curso e coerente com o perfil profissional desejado 

para os egressos. A Instituição compreende que a formação profissional deve estar 

interligada ao desenvolvimento de valores morais e tal formação deve ser capaz de 

contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, em que o perfil 

do egresso abrange a dimensão humanística. 

Em consonância com a sua missão institucional, a Univale concebe que a 

formação profissional deve acontecer simultaneamente ao desenvolvimento de 

valores morais, éticos e estéticos, e que tal formação seja capaz de contribuir para a 

construção de uma sociedade inclusiva, desprovida de qualquer tipo de discriminação, 

portanto, mais justa e igualitária, buscando sempre impulsionar a reflexão sobre os 

direitos humanos, a diversidade étnica e a união de povos na sociedade. 

Nessa perspectiva, a Instituição orienta que os projetos pedagógicos dos 

cursos por ela ofertados contemplem, na formulação do perfil do egresso, princípios e 

estratégias que assegurem a interligação da formação profissional com essa Política, 

atendendo plenamente aos requisitos legais. 

 

3.5.11 Política para educação ambiental  

 

A Lei nº 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 

expressa que, por educação ambiental “entendem-se os processos por meio dos 
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quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.” Assegura, ainda, que “educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não formal.22”  

Segundo tal ordenamento legal, em seu artigo 4º, são princípios básicos da 

educação ambiental:  

 
[...] o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; a concepção 
do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre 
o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da 
sustentabilidade; o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na 
perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, 
a educação, o trabalho e as práticas sociais; a garantia de continuidade e 
permanência do processo educativo; a permanente avaliação crítica do 
processo educativo; a abordagem articulada das questões ambientais locais, 
regionais, nacionais e globais; o reconhecimento e o respeito à pluralidade e 
à diversidade individual e cultural23.  

 

Seguindo as orientações da referida lei, em seu artigo 5º, busca-se com a 

educação ambiental, os seguintes objetivos (art. 5º):  

 
[...] o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 
éticos; a garantia de democratização das informações ambientais; o estímulo 
e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental 
e social; o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se 
a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 
cidadania; o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em 
níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 
sustentabilidade; o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e 
a tecnologia; o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.  

 

O Decreto nº 4.281/2002, que regulamenta a referida Lei, introduz que,  

 
[...] na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de 
ensino, recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes 

                                            
22 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em 05 fev. 2018. 
23 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em 05 fev. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
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Curriculares Nacionais, observando-se a integração da educação ambiental 
às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente; e a adequação 
dos programas já vigentes de formação continuada de educadores.24  

 

Segundo o Conselho Nacional de Educação (Parecer CNE/CP nº 14/2012 e 

Resolução CNE/CP nº 02/2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas 

instituições de Educação Básica e de Educação Superior), entende-se que a 

educação ambiental: 

 
[...] envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, 
participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e 
com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de 
decisões transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no 
qual as pessoas se integram. A Educação Ambiental avança na construção 
de uma cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade 
socioambiental25.  

 

Nessa perspectiva, na Universidade Vale do Rio Doce – Univale, a educação 

ambiental:  

a) Propõe-se à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de 

habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade, a justiça e a 

equidade socioambiental, e com a proteção do meio ambiente natural e construído;  

b) Não é concebida como atividade neutra, pois envolvem valores, interesses, 

visões de mundo; desse modo, deve assumir, na prática educativa, nas atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, de forma articulada e 

interdependente, as suas dimensões política e pedagógica;  

c) Deve adotar uma abordagem que considere a interface entre o meio natural 

e o meio social, que problematize os modos de produção e consumo contemporâneos 

comprometendo-se com a justiça ambiental. 

d) Deve ser integradora, em suas múltiplas e complexas relações, como um 

processo contínuo de aprendizagem das questões referentes ao espaço de interações 

multidimensionais, seja biológica, física, social, econômica, política e cultural, 

                                            
24 Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm>. Acesso em 05 fev. 2018. 
25 Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº 02/2012, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e 
suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-rcp002-12-
pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 05 fev. 2018. 
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envolvendo além do tripé ensino, pesquisa e extensão a universidade como um todo 

(gestão e funcionários dos diferentes setores). 

e) Propicia mudança de visão e de comportamento mediante conhecimentos, 

valores, habilidades e atitudes que são necessários para a sustentabilidade e a 

solidariedade intergeracional, protegendo o meio ambiente para as gerações 

presentes e futuras.  

As políticas institucionais da Universidade Vale do Rio Doce – Univale para a 

promoção da educação ambiental em todo ambiente institucional estão alinhadas aos 

princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos na política nacional supra referida. 

Assim tem-se como políticas institucionais:  

a) Desenvolver na formação acadêmica uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações;  

b) Estimular o fortalecimento e a criação da consciência crítica cidadã sobre a 

problemática ambiental e social;  

c) Incentivar na formação a participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania.  

Na Univale a Educação Ambiental é transversalizada em ações diversas de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, por meio de projetos, assessorias, participação 

em conselhos, atividades interdisciplinares como Atividades Práticas 

Supervisionadas, palestras, oficinas, seminários, cursos, produção de material 

didático, roda de saberes, visitas técnicas, em uma abordagem integradora. 

Destaque-se, ainda, o fato do programa de Mestrado em Gestão Integrada do 

Território ser interdisciplinar, o que estimula a apresentação de projetos de pesquisa 

que buscam investigar a questão ambiental de sua região de inserção.   

A adequada leitura regional e a articulação com órgãos ambientais, 

movimentos sociais, coletivos e grupos diversos, propicia o enriquecimento 

institucional, via ações extensionistas.  

Tais ações estendem-se à gestão universitária e aos demais funcionários da 

instituição com vistas à ambientalização curricular, cujo propósito é o engajamento de 

estudantes, docentes, profissionais da instituição como educadores ambientais. A 

Univale cumpre, desse modo, com sua missão de Universidade comunitária, 
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comprometida com a defesa e promoção do meio ambiente da região em que está 

inserida. 
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3.6  POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale reconhece a expansão da Educação 

a Distância - EaD no cenário educacional brasileiro e no contexto da sua missão 

institucional desenvolve essa modalidade visando inovar, flexibilizar e democratizar o 

acesso à educação. Utilizando-se das Tecnologias de Informação e Comunicação - 

TIC implementa processos de formação que primam pela interação, socialização das 

vivências necessárias à construção do conhecimento e à inovação das práticas 

educacionais condizentes às necessidades da sociedade contemporânea.  

Alinhada às diretrizes nacionais e marcos regulatórios vigentes, compreende a 

EaD como uma modalidade educacional na qual a mediação didática e pedagógica 

dos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de 

acesso, com acompanhamento e práticas desenvolvidas por estudantes e 

profissionais da educação em lugares e tempos diversos. 

As práticas de EaD na Univale resultam de um processo contínuo de reflexão, 

discussão e orientação para a definição de recursos e metodologias que melhor 

atendam às especificidades de cada contexto, para uma formação de qualidade.  No 

âmbito institucional, a EaD é pautada nos requisitos legais que a regem, e delineada 

para atender as demandas sociais e tecnológicas e, assim, estar em consonância com 

a missão da instituição de contribuir para o desenvolvimento de sua região de 

inserção, focando na formação de um sujeito ético, crítico e reflexivo sobre a situação 

econômica, social, política e cultural da sociedade. 

Ressalta-se, nesse processo, que educar em uma sociedade da informação 

exige ir além da técnica e da tecnologia, sendo necessário investir na formação dos 

indivíduos para que possam construir competências e habilidades relacionadas a uma 

atuação efetiva na produção de bens e serviços; à tomada de decisões 

fundamentadas no conhecimento científico; ao uso, com fluência dos novos meios e 

ferramentas de trabalho, à aplicação ética e criativa das novas mídias em função do 

desenvolvimento humano.  

A experiência na modalidade a distância vem sendo construída na Univale 

desde 2003, com ações de ofertas de cursos de extensão, convênios 

interinstitucionais para formação de professores, oferta de disciplinas 
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semipresenciais, participação em eventos e desenvolvimento de grupos de estudos.  

A partir do credenciamento da instituição para EaD, por meio das Portarias MEC nº 

820/2017 e SERES nº 918/2017, iniciou-se, no ano de 2017, a oferta de cursos de 

pós-graduação Lato Sensu e, no ano de 2018, a oferta de cursos de bacharelado e 

superior de tecnologia.  

A oferta de cursos, componentes curriculares e atividades na modalidade a 

distância possibilita uma maior flexibilidade de tempo e espaço de estudo. O estudante 

pode acessar ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), preparado pela Univale, 

para realizar seus estudos, leituras, pesquisas e atividades nos horários e locais que 

lhe forem mais adequados, interagir com os colegas de turma e professores. Este 

processo ocorre, especialmente, por meio da mediação, utilizando materiais didáticos, 

organizados e apresentados especificamente para essa modalidade. Outrossim, 

encontros presenciais são regularmente promovidos para ampliar possibilidades de 

interação, realização de avalições, atendimentos individuais e em grupos, visando 

garantir uma avaliação contínua do processo de ensino-aprendizagem.  

A Univale possui um Núcleo de Educação a Distância (NEaD), composto por 

uma equipe multidisciplinar, responsável pela coordenação, acompanhamento 

pedagógico, consolidação e materialização das políticas institucionais nessa área, 

articulando as atividades de ensino, pesquisa e extensão, incentivando a comunidade 

acadêmica a criar e implementar projetos, programas e cursos na modalidade a 

distância,  

De forma articulada com a missão da Univale, define-se como objetivos 

institucionais da Educação a Distância: 

1. Fortalecer a implantação de uma nova cultura institucional e o uso das 

tecnologias da informação e comunicação nos processos de ensino-aprendizagem 

dos cursos presenciais e a distância;  

2. Estimular e possibilitar a todos os segmentos da comunidade acadêmica o 

acesso permanente às novas tecnologias da informação e comunicação; 

3. Disseminar conhecimentos junto à população, mediante o uso de 

ferramentas da EaD, ao mesmo tempo contribuindo para a promoção da cidadania; 

4. Zelar por uma postura includente na educação a distância, assegurando 

mecanismos que facilitem o uso das novas tecnologias de informação e comunicação 

pela comunidade acadêmica e sociedade em geral; 
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5. Valorizar a educação a distância na implantação de uma nova cultura 

educacional, comprometida com a formação do educando em múltiplas linguagens, 

com a ampliação dos espaços educacionais e dos domínios do conhecimento; 

6. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino presencial, 

incorporando a este, recursos pedagógicos e tecnológicos da educação a distância. 

Com a oferta dessa modalidade, a Univale reforça o seu compromisso ético 

com o desenvolvimento da região e do país, aderindo à política de inclusão 

socioeducacional com um olhar no futuro da educação mediada por tecnologias. As 

práticas na educação a distância na instituição estão se consolidando, com 

perspectivas de estudos para implantação de polos, considerando-se a distribuição 

geográfica e aspectos regionais da população e as demandas por cursos superiores.  

 

3.6.1 Modelo pedagógico  

 

As atividades pedagógicas nos cursos ofertados na modalidade EaD da Univale 

acontecem, principalmente, por meio da Internet, mediante a utilização do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual é possível ter acesso aos conteúdos de 

estudos, atividades e recursos complementares. No entanto, embora a maior parte do 

processo de ensino e aprendizagem aconteça com seus atores em diferentes espaços 

e tempos assíncronos, no desenvolvimento dos cursos é enfatizada a importância da 

relação próxima de comunicação entre os alunos e entre os alunos junto aos seus 

professores-tutores. Essa relação é ressaltada e construída nos cursos com a 

promoção de atividades de socialização, encontros presenciais que propiciam uma 

efetiva proximidade entre os pares, com vistas a favorecer o processo de ensino e 

aprendizagem, a construção do conhecimento e o engajamento dos estudantes. 

  Quanto aos recursos organizados para o desenvolvimento dos estudos a 

distância, compreende-se a diversidade de estilos e ritmos diferentes de 

aprendizagem dos estudantes e por isso as organizações didáticas se apropriam de 

recursos variados, adotando-se materiais audiovisuais, objetivos de aprendizagem, 

infográficos, bem como diferentes propostas de atividades, envolvendo momentos 

individuais e em grupos. Os estudantes são incentivados a serem os protagonistas de 

sua aprendizagem, de modo autônomo e a desenvolverem a capacidade reflexiva e 
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crítica, tanto sobre conteúdos e habilidades aprendidos, como quanto as suas atitudes 

e vivências pessoais. 

Outro ponto de destaque no modelo pedagógico da Univale é a articulação 

entre teoria e prática, apoiada em metodologias ativas, em que as estratégias são 

planejadas visando envolver os estudantes em uma aprendizagem autônoma e 

participativa, a partir de problemas e situações reais. Nesse sentido, as estratégias de 

ensino e de aprendizagem são concebidas tendo o professor-tutor como mediador do 

processo, o aluno como agente ativo e reflexivo do processo de ensino e de 

aprendizagem, encontros presenciais com momentos dinâmicos caracterizados por 

exposições orais dialogadas, debates, discussões organizadas, trabalhos individuais 

e em grupo (orais e por escrito), seminários, mesas redondas, visitas técnicas, estudos 

de caso, elaboração e realização de projetos. 

 

3.6.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado para desenvolvimento das 

atividades a distância na Universidade Vale do Rio Doce - Univale constitui-se de um 

conjunto de recursos tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao processo de 

ensino e aprendizagem a distância. Trata-se de um ambiente, chamado de AVA 

UNIVALE, onde são disponibilizados conteúdos digitais e recursos tecnológicos para 

comunicação entre professores e alunos e desses entre si, no desenvolvimento de 

cursos e disciplinas a distância. 

O AVA UNIVALE foi criado adotando-se a plataforma Moodle, que se trata de 

um software de uso gratuito e de código-fonte aberto, o que favorece o seu contínuo 

desenvolvimento por uma comunidade mundial de colaboradores. Softwares como o 

Moodle são também chamados de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem e 

embora existam outras soluções disponíveis no mercado, as boas características 

dessa ferramenta, acrescida da experiência da Univale no uso deste software desde 

o ano de 2003, contribuíram para sua adoção na oferta de atividades a distância. 

O acesso ao AVA UNIVALE é feito via internet, pelo endereço 

http://www.ead.univale.br. Para acessar os conteúdos dos cursos e disciplinas 

disponíveis no ambiente é necessário ser cadastrado no sistema, que se encontra 

integrado ao Portal do Aluno. Os dados necessários para acesso são nome de usuário 
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e senha, que são enviados por e-mail para os participantes inscritos, conforme a 

matrícula. 

A gestão do AVA UNIVALE é feita por uma equipe multidisciplinar do Núcleo 

de Educação a Distância - NEaD, composta por profissionais capacitados, com 

funções de suporte e assessoria aos professores e alunos, com vistas a assegurar o 

acesso às tecnologias e aos recursos educacionais. Com o intuito de facilitar e apoiar 

o uso do AVA UNIVALE foi elaborado pelo NEaD um manual com orientações e 

informações pertinentes aos usuários. Além disso, o NEaD oferece regularmente 

oficinas presenciais e a distância para o desenvolvimento das habilidades 

tecnológicas para uso do ambiente. 

Visando à melhoria contínua do AVA UNIVALE, são realizadas ações de 

avaliação institucional junto aos usuários. Os resultados são acompanhados pelo 

Núcleo de Educação a Distância - NEaD e as correções e melhorias são programadas 

visando tornar a acessibilidade e a utilização do ambiente mais adequada. Além disso, 

são também consideradas as ações mundiais de avaliação da plataforma Moodle, por 

meio do qual as atualizações e correções disponibilizadas são continuamente 

incorporadas para dinamização do ambiente. 

Desde 2018, uma equipe de programação do Departamento de Informática, de 

Sistemas e Gestão de Informação - DISGI vem atuando nas ações de integração do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem ao sistema acadêmico da Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale. Além disso, estratégias inovadoras estão sendo continuamente 

implementadas no AVA. Como exemplo há o uso de estratégias de gamificação, 

visando promover o engajamento dos participantes e incentivos à conclusão das 

atividades. Outra ação refere-se ao uso de atividades multimídias, criadas com 

recursos de HTML 5, para melhor atender aos múltiplos estilos de aprendizagem. 

 

3.6.3 Recursos de tecnologias de informação, interação e comunicação 

 

Em consonância com os objetivos pedagógicos e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, os recursos educacionais são materializados no AVA UNIVALE, o qual 

dispõe de modelos tecnológicos e digitais que possibilitam integrar diferentes mídias, 

suportes e linguagens, possibilitando interação e comunicação. Apresenta-se, dentre 
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outros, alguns recursos que o AVA UNIVALE possui e que são explorados conforme 

as finalidades pedagógicas: 

a. Fórum: Recurso que permite a comunicação assíncrona entre os 

participantes. Pode ser explorado para debates entre os alunos na realização de 

trabalhos, socialização de atividades e envios de comunicações para a turma. 

b. Chat: Recurso que permite comunicações síncronas, pode ser utilizado de 

forma agendada para atendimentos de questões pontuais e acompanhamento do 

processo de ensino e aprendizagem. 

c. Wiki: Recurso que possibilita a construção coletiva de textos, artigos e escrita 

de forma colaborativa. 

d. Envio de tarefa: Recurso que permite a gerência do processo de 

acompanhamento e avaliação das tarefas individuais enviadas pelos alunos. 

e. Glossário: Recurso que permite a construção coletiva de conceitos e reforça 

os processos de interatividade no curso.  

f. Questionários: Recurso que permite o desenvolvimento de atividades com 

autocorreção de questões e feedbacks aos estudantes. 

g. Videoconferência: Recurso que permite a realização de videoconferências 

com interação de forma síncrona. 

h. Arquivos: Recurso que permite disponibilizar aos estudantes materiais 

didáticos digitais. 

i. URLs: Recurso que permite indicar aos alunos os materiais online como 

vídeos, artigos e sites relevantes, entre outros.  

j. Avisos Semanais: publicados no ambiente da disciplina e encaminhados via 

e-mail. 

k. Site e redes sociais: são ferramentas de acesso que viabilizam a 

comunicação com os discentes e a comunidade proporcionando a informação de 

maneira rápida e exitosa. 

Recursos de gestão do AVA UNIVALE possibilitam também o 

acompanhamento da realização dos acessos e atividades, com os respectivos 

registros de participação dos estudantes, de acompanhamento dos docentes e de 

exibição de resultados de avaliação, viabilizando tomadas de decisão e ações 

gerenciais importantes para conduzir o processo de ensino e aprendizagem.  
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Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA UNIVALE, há ferramentas que 

contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, 

comunicação e superação metodológica dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com softwares específicos que 

impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, proporcionando uma 

independência nos estudos, motivação e interação com a comunidade acadêmica. 

Diante do descrito, infere-se que a Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

entende que a Instituição atende plenamente os requisitos previstos para os recursos 

de tecnologia de informação e comunicação com o respaldo a designar essas 

ferramentas como meios conectores que entrelaçam os setores de maneira a 

consolidar o trabalho, a eficiência, permitir por essas estratégias citadas, a conexão 

interativa com a comunidade estudantil e ainda apresentar soluções econômicas e 

inovadoras. 

 

3.6.4 Atividades de Tutoria  

 

Para a Universidade Vale do Rio Doce – Univale o tutor é um profissional que 

atua junto aos estudantes, na mediação didático-pedagógica nos processos de ensino 

e aprendizagem e no suporte à comunicação e uso dos recursos de aprendizagem 

dos cursos ofertados a distância. Conforme Resolução CNE/CES 01/2016: 

 
Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo profissional de 
nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua 
formação, como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, 
junto a estudantes, na modalidade de EaD. (MEC, 201626) 
 

Na Univale, a tutoria é exercida por profissionais do Núcleo de Educação a 

Distância e professores de áreas específicas que atuam de forma presencial e a 

distância. As atividades da tutoria são divididas em duas categorias: tutoria 

pedagógica, exercida pelo professor-tutor e tutoria técnica, exercida pelo tutor-técnico;  

O professor-tutor, de forma integrada às atividades docentes, possui 

atribuições de tutoria para atendimento ao estudante nas atividades presenciais e no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mantendo-se em articulação permanente 

                                            
26 BRASIL, MEC. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução 1, de 
março de 2016. Brasília, DF, 2016. 
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com os estudantes, Coordenação do Curso e a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância.  

Ao tutor-técnico atribui-se as atividades relacionadas às questões e dúvidas 

técnicas do estudante para seu melhor desempenho no AVA. Além disso, cabe a 

elaboração de relatórios de acompanhamento de participação dos estudantes no AVA, 

bem como a comunicação com os estudantes para estimular que avancem no seu 

processo de autoaprendizagem. 

Em conformidade com os Referenciais de Qualidade de Educação Superior a 

Distância, MEC (200727), a atuação da tutoria está prevista tanto presencialmente 

quanto no ambiente virtual. Dessa forma, em função do local de atuação, podem ser 

realizados atendimentos conforme a seguir: 

 

Tutoria presencial: Assim denominada, quando a atuação é presencial, junto aos 

estudantes, com as seguintes atribuições: 

a) Atender aos estudantes, especialmente no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em 

relação a conteúdos específicos, notadamente quanto ao uso das tecnologias 

de comunicação e informação disponíveis; 

b) Auxiliar nos momentos presenciais, tais como avaliações, aulas práticas em 

laboratórios e apresentação de trabalhos, atividades coletivas ou individuais, 

dentre outras. 

 

Tutoria a distância – Quando a atuação é pelo uso de recursos de tecnologias de 

comunicação e informação, ocorrendo a distância dos estudantes. Ocorre com as 

seguintes atribuições:  

a) Orientar os estudantes em seus estudos relativos à disciplina específica, com 

esclarecimento de dúvidas específicas e técnicas;  

b) Promover espaços de construção coletiva de conhecimento, com as atividades 

realizadas em fóruns de discussão, videoconferências, dentre outras;  

c) Acompanhar a frequência e a participação dos estudantes nas diversas 

atividades realizadas; 

                                            
27 Referenciais de Qualidade de Educação Superior a Distância. Ministério da Educação. Brasília, 2007.  
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d) Assessorar os processos avaliativos de ensino-aprendizagem, além de 

participar dos trabalhos de planejamento e redirecionamento do PPC junto aos 

docentes e gestores do curso. 

 

Conforme objetivos do Programa de Capacitação para EaD, mantido pelo 

Núcleo de Educação a Distância, para atuar na modalidade a distância, os 

profissionais envolvidos nas atividades da tutoria são capacitados para lidar com as 

especificidades da educação a distância em sintonia com o Projeto Pedagógico do 

Curso, do material didático e do conteúdo específico das disciplinas. Devem manter-

se em comunicação permanente entre si, com a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância e Coordenação do Curso, assegurando a interdisciplinaridade do processo 

e o trabalho intersetorial, com vistas ao alcance dos objetivos propostos ao curso. 

Com vistas à melhoria contínua da qualidade acadêmica e aperfeiçoamento das 

ações, as atividades de tutoria são periodicamente avaliadas junto aos estudantes e 

gestores nas práticas exercidas pela Comissão Própria de Avaliação.  

 

3.6.5 Produção e distribuição de material didático 

 

O material didático pedagógico adotado no modelo de Educação a Distância 

da Universidade Vale do Rio Doce - Univale está em consonância com os princípios 

epistemológicos e pedagógicos explicitados na concepção dos cursos ofertados. 

Constituem recursos imprescindíveis na mediação do processo de ensino e 

aprendizagem, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, 

na perspectiva da construção do conhecimento e no favorecimento da interação entre 

os múltiplos atores. São organizados para atender aos objetivos do curso, ao contexto 

institucional e à realidade socioeconômica dos estudantes, incluindo recursos 

inovadores que facilitam o acesso e a utilização. 

A produção do material didático é feita conforme a orientação dos docentes das 

disciplinas e com a validação da equipe do Núcleo de Educação a Distância. Os 

materiais são compatíveis com a filosofia dos cursos e contemplam a pluralidade de 

ideias e concepções pedagógicas dos docentes, constituindo-se de variados formatos 

de mídias, conforme os planos de ensino de cada disciplina, orientados pelas 

diretrizes e projetos pedagógicos dos cursos. O sistema de produção de material 
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didático adota estratégias tanto de autoria quanto de licenciamento de conteúdo, 

definidas conforme as especificidades de cada curso a ser ofertado.  

Nessa perspectiva, no sistema de controle de produção e distribuição dos 

materiais didáticos são ressaltadas as seguintes premissas:  

a) Os materiais devem cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo 

programático definido pelos planos de ensino das disciplinas ou cursos.  

b) Devem ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover a 

autonomia do estudante, desenvolvendo sua capacidade para aprender 

a aprender e gerenciar seu próprio desenvolvimento ao longo do curso; 

c) Detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o 

estudante deve alcançar ao final de cada conteúdo apresentado; 

d) Oferecer oportunidades sistemáticas de autoavaliação; 

e) Proporcionar acessibilidade metodológica e instrumental; 

f) Empregar estratégias e recursos inovadores que incentivem a 

colaboração, comunicação, criatividade e o pensamento crítico.  

g) Dispor de esquemas alternativos para atendimento de discentes com 

necessidades especiais; 

h) Indicar bibliografia e materiais complementares, de maneira a incentivar 

o aprofundamento e a complementação da aprendizagem, por meio de 

atividades complementares ao currículo. 

 

Em complemento aos materiais das disciplinas, os estudantes recebem 

tutoriais e manuais para uso dos recursos tecnológicos, calendário de atividades, 

acesso à biblioteca virtual, bem como outros recursos de apoio, disponíveis no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

 

3.7 POLÍTICAS DE GESTÃO  

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem como Política de Gestão: 

 

I. Permanente integração entre a unidade mantida e a entidade 

mantenedora; 

II. Desburocratização, simplificação e informatização de processos; 
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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 dinamização das atividades 

desenvolvidas; 

VI. Apoio financeiro ao aluno, dentro da capacidade financeira institucional; 

VII. Autonomia na gestão institucional e de pessoas; 

VIII. Garantia da representatividade dos órgãos gestores e colegiados nos 

processos de gestão institucional; 

IX. Dinamização da utilização de laboratórios e recursos multimídias entre 

os cursos; 

X. Promoção do aperfeiçoamento contínuo do corpo docente, tutores e 

pessoal técnico-administrativo; 

XI. Parcerias com Instituições públicas e privadas visando assegurar a 

missão institucional; 

XII. Avaliação sistemática das práticas docentes e dos tutores com foco na 

melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem; 

XIII. Valorização dos profissionais da instituição; 

XIV. Utilização dos relatórios de avaliação internos e externos como 

elementos de gestão; 

XV. Aprimoramento do sistema de geração, captação, sistematização e 

gestão dos dados acadêmicos e administrativos, permitindo o melhor 

planejamento organizacional, bem como uma avaliação sistemática dos 

produtos, processos e serviços; 

XVI. Desenvolvimento de ações, acadêmicas e administrativas, embasadas 

na missão, nos valores, diretrizes e metas institucionais. 

 

O surgimento de novas tecnologias, a ampliação da produção e a agilidade na 

reprodução de conhecimentos exigem políticas de democratização interna da 

instituição, que nascem 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, 
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sem desrespeitar os regramentos institucionais. A esfera de decisões internas torna-

se oportunidade para o exercício do aprendizado da responsabilidade de se co-

gerenciar o processo de criação e socialização do conhecimento. 

A aprendizagem é idealizada por meio do intercâmbio 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 uma educação de qualidade, 

premissa de nosso projeto de desenvolvimento institucional. 

A utilização intensiva da tecnologia no suporte às atividades acadêmicas e 

administrativas; a sistematização dos processos de gestão acadêmica e 

administrativa como forma de dinamizar a alocação de recursos, aumentar a 

proatividade e a efetividade da instituição; a garantia da realização da avaliação 

institucional, atendendo ao que dispõe a legislação, visando ao aperfeiçoamento e ao 

atendimento das metas estabelecidas; e a autonomia de gestão financeira da Univale 

norteada por orientações da Mantenedora, também são orientações da política em 

questão. 

Além disso, a estrutura organizacional da Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale, constante em seu regimento geral e estatuto, se mostra dinâmica e flexível, 

concebida como um meio para o cumprimento de sua missão e consecução dos 

objetivos e metas propostos.  

O Conselho Universitário – CONSUNI, órgão superior de caráter normativo e 

deliberativo em todos os assuntos acadêmicos e administrativos da Univale é 

composto pelo reitor, na qualidade de presidente nato; pelos pró-reitores; assessores; 

coordenadores de todos os cursos de graduação; representantes do corpo docente 

dos cursos presenciais e a distância; representantes discentes, técnico-

administrativos, da mantenedora e também da comunidade externa, uma vez que se 

constituiu instituição comunitária.  

Outro órgão deliberativo em matéria acadêmica operacional, administrativa e 

disciplinar existente na estrutura organizacional da Univale é o Colegiado do Curso, 

composto pelo coordenador como seu presidente; por docentes que ministram aulas 
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no curso, resguardadas as áreas de formação; representante discente; representante 

da comunidade externa e por tutor em caso de curso ofertado na modalidade EaD.   

No âmbito executivo, Reitoria, Pró-Reitorias, assessorias e coordenações de 

cursos são os órgãos da administração superior. Os cursos são as unidades 

constitutivas que concentram atividades de ensino, pesquisa e extensão afetas a uma 

área específica do saber. Os setores complementares destinam-se a desenvolver 

atividades concernentes a áreas especializadas, com o intuito de estabelecer 

interação entre instituição e comunidade (interna e externa). Há ainda, setores 

constitutivos e complementares vinculados à administração superior ou à Diretoria 

Executiva da mantenedora Fundação Percival Farquhar, aos quais compete o 

exercício de atribuições normativas e de controle.  

Assim, a administração em regime participativo e compartilhado é realizada por 

meio dos diversos órgãos colegiados, na qualidade de instâncias deliberativas, 

constituídas por representantes do corpo docente, discente e administrativo, a 

contribuir com a gestão institucional. 

 

3.8 POLÍTICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A Política para o Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social é 

articulada com os objetivos e valores da Universidade Vale do Rio Doce - Univale e 

tem, entre as suas diretrizes, o relacionamento com a comunidade local, 

materializando a prática e as ações acadêmico-administrativas de extensão, pautada 

na missão, valores, objetivos e políticas institucionais estabelecidas; e o 

estabelecimento de um canal de comunicação e atendimento da comunidade local, 

visando seu desenvolvimento, ao mesmo tempo estabelecendo uma relação direta 

com o mundo real e factual, captando insumos relevantes no âmbito do ensino, 

aprimorando o senso de compreensão da sociedade real e de suas necessidades.  

A referida política também estabelece como diretrizes o desenvolvimento de 

valores sociais, contribuindo para a melhoria das condições sociais da comunidade 

externa como um todo; a contribuição para o desenvolvimento institucional e de sua 

região de inserção pela escolha dos campos de conhecimento a serem ensinados e 

pela definição de áreas de pesquisa e extensão que contribuam neste sentido; a oferta 
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de uma formação humanista, além da formação profissional específica, oportunizando 

aos estudantes, assim como para demais membros da comunidade acadêmica, 

experiências de engajamento comunitário e de atuação em situações de 

enfrentamento de problemas concretos da sociedade. 

A responsabilidade social é parte integrante dos princípios e diretrizes da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Seu compromisso social se manifesta não 

apenas dentro do campus, através do ensino, e da pesquisa, mas também, e cada 

vez mais, mediante sua presença e atuação nas comunidades que a circundam, por 

intermédio da extensão e das atividades comunitárias.  

O tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui o eixo 

central da Universidade Vale do Rio Doce - Univale e define o papel desta instituição 

como espaço de produção e difusão do saber, contribuindo substancialmente para o 

desenvolvimento: educacional, científico, social, político, tecnológico, econômico e 

cultural. 

Seu primordial compromisso social é o desenvolvimento pleno e com qualidade 

de sua própria missão e objetivos, que contribui para a construção de 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. A expressão compromisso social geralmente é atribuída à responsabilidade 

social da universidade, estando este contemplado nos instrumentos norteadores da 

instituição. 

Segundo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES/MEC em seu Instrumento de Avaliação Institucional, “A Responsabilidade 

Social refere-se às ações da instituição (com ou sem parceria) que contribuem para 

uma sociedade mais justa e sustentável, considerando trabalhos, ações, atividades, 

projetos e programas desenvolvidos voltados à comunidade, objetivando a inclusão 

social, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida e da 

infraestrutura local”. 

Não obstante a isso, norteada por este instrumento, a Univale tem desenvolvido 

ações sociais, sistematicamente, democratizando assim, o acesso à educação, à 

saúde, à sustentabilidade, à tecnologia, à cultura e ao lazer. Tais ações permitem um 

atendimento focado no resgate da cidadania e se pauta no direito do cidadão aos 
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serviços de cunho social, além de permitir aos acadêmicos uma formação holística e 

uma vivência da realidade social. 

Enquanto instituição de ensino superior comunitária a Univale tem o 

compromisso cada vez mais responsável de disponibilizar o conhecimento a favor da 

comunidade em busca de seu desenvolvimento. Seu dinamismo prevê ações de 

cunho social não apenas como resultado exterior de práticas educacionais, 

mas afirmada no processo de construção do conhecimento proporcionado, 

constituindo parte fundamental da formação do sujeito, para sua atuação, com base 

em princípios éticos e humanos, desprovida do mero assistencialismo.  

Evidencia-se nas ações extensionistas da Univale a afirmação do seu caráter 

comunitário e de responsabilidade social, uma vez que estabelece uma ponte de 

ligação entre a universidade e a comunidade, devolvendo a esta o conhecimento, e 

junto a ela, propondo a transformação e o desenvolvimento.  

Segundo Georgen (200628), a política que instrumentaliza a universidade 

precisa atender o compromisso social, privilegiando atividades de ensino e pesquisa 

que tenham aplicação direta ao contexto social, tendo em vista a superação dos 

problemas ali encontrados. Assim, a Univale mantém o seu compromisso, indo além 

de sua compreensão tradicional de disseminação de conhecimentos, apontando 

assim, para uma concepção de universidade em que a relação com a população pode 

ser encarada como a oxigenação necessária à vida acadêmica.  

Infere-se, que dessa maneira, a formação comprometida com o 

desenvolvimento educacional, cultural, econômico, tecnológico e social, bem como 

com a dignidade humana, faz parte da educação com responsabilidade social na 

instituição. 

 

3.9 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE EXTERNA E INTERNA  

 

O processo de comunicação adotado pela Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale busca ser transparente, sistemático e constante para assegurar a construção 

                                            
28 Georgen, Pedro (2006). Universidade e compromisso social. In Dilvo Ristoff & Palmira Sevegnan 
(Orgs.), Educação superior em debate: Universidade e compromisso social (pp. 65-95). Brasília: 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
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de referências, opiniões e conceitos por parte dos diversos públicos de interesse na 

instituição. 

Desta forma, a comunicação é promovida e assimilada como fator estratégico 

para o posicionamento e fortalecimento da marca Univale, estreitando a relação da 

instituição com seus públicos contribuindo para o alcance de seus objetivos, missão, 

visão, valores e negócio. 

As ações de comunicação da Univale com a comunidade interna e externa 

estão pautadas nos princípios e diretrizes da transparência, agilidade e antecipação, 

unidade, comunicação permanente e aberta e acompanhamento e avaliação 

constante. 

A marca Univale é a principal representação da instituição traduzindo seus 

pilares estratégicos: tradição, qualidade acadêmica, empregabilidade e 

responsabilidade social para com a comunidade a qual está inserida. A comunicação 

organizacional pauta-se no fortalecimento de sua marca em todas as esferas. 

Os canais de comunicação e sistemas de informação favorecem a interação 

entre a comunidade interna e externa, estabelecendo fluxos de comunicação efetivos 

e asseguram a comunicação com os públicos de interesse, a saber: gestores, 

professores e funcionários administrativos, estudantes e egressos, estudantes e 

professores de ensino médio e pré-vestibulares, comunidade, autoridades, 

formadores de opinião, influenciadores digitais, empresários, órgãos governamentais 

e de regulação da educação. 

A Assessoria de Comunicação Organizacional, órgão gestor da Política de 

Comunicação Institucional, é responsável pelas relações com a imprensa, o 

planejamento, organização e realização de eventos e ações institucionais, a 

publicidade e a propaganda, a gestão do site institucional e de campanhas de mídias 

digitais, a gestão dos canais de comunicação interna e externa com a construção do 

fluxo e das informações disponíveis no Portal do Aluno, Portal do Professor, Portal do 

Pessoal Técnico Administrativo, murais, mídias Sociais, chat de atendimento, e-mail 

institucional e Informatela (mensagens disponibilizadas na tela dos computadores 

institucionais). 
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3.9.1 Programas, projetos e ações comunitárias 

 

As ações comunitárias da Universidade Vale do Rio Doce - Univale são 

voltadas à inclusão social, ao desenvolvimento econômico, à defesa do meio 

ambiente, à memória, ao patrimônio cultural e à produção artística, entre outras que 

reforçam o seu caráter comunitário. Ocorrem por intermédio da intervenção junto aos 

problemas sociais locais e regionais, contribuindo, incisivamente, para a busca de 

soluções para esses.  

Na Univale, a maioria dessas ações está vinculada à Assessoria de Extensão, 

e compreendem as modalidades, tais como: programas, projetos, prestações de 

serviços, produtos e publicações, participação em conselhos e afins. Essas ações são 

de caráter complementar ao poder público e seguem amparadas na legislação 

institucional e social vigente. Sua prioridade está voltada para o atendimento ao 

público socialmente vulnerável, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 

8.742/1993, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 

e visam contribuir para o cumprimento da Missão da Univale. 

Consolidar e ampliar sua forma de abordagem junto aos grupos comunitários, 

que têm dimensões permanentes na Univale, é o maior compromisso social desta 

instituição, o que possibilita a produção de respostas eficazes, inovadoras e criativas 

diante das múltiplas determinações da questão social. Nesse sentido, abarca 

inúmeras ações que, voltadas para o bem comum, têm o poder de transformar a 

realidade de comunidades inteiras. 



172 

  

4 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

A política de atendimento aos discentes da Universidade Vale do Rio Doce – 

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.  

Essa política se aplica aos discentes dos cursos ofertados na modalidade presencial 

e a distância e em programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale.   

Em relação à sua política de atendimento aos discentes, a Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale disponibiliza uma rede de serviços que são prestados à 

comunidade acadêmica, 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 da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale 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 instituição, 

podendo assim evitar os índices de evasão, bem como favorecer aos estudantes, 

familiares e comunidade com um acompanhamento socioeconômico, educacional e 

cultural para tornar mais qualitativa sua permanência na Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale.  

Nessa perspectiva, a política de atendimento aos discentes da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale deve ser vista como parte essencial do processo de 

formação social que a instituição propõe oferecer à sociedade, pois é seu dever primar 

pela inclusão dos estudantes e à dissipação de diferenças no meio educacional.  

Esta Política de Atendimento aos discentes, juntamente com as ações 

estruturantes e articuladas às demais políticas institucionais, contribuem para o 

acesso ampliado à graduação; o estímulo à permanência do aluno; à qualidade do 
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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 Universidade Vale do Rio Doce – 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.  

 

A Política de Atendimento ao Discente da Univale pretende garantir o apoio 

necessário à plena realização do aluno, nos âmbitos acadêmico, cultural, social e 

político. Para tal, desenvolve mecanismos que viabilizam a permanência dos alunos 

na IES. Sendo assim, se propõe a: (a) acompanhar os ingressantes de modo 

prioritário, apoiando-os em seus desafios de integração e em suas dificuldades de 

aprendizagem; (b) estimular e favorecer que o discente seja protagonista em sua 

produção intelectual; (c) firmar, sempre que possível,  convênios com entidades 

públicas e privadas para a obtenção de estágios e bolsas de estudo, objetivando a 

melhor formação de seus alunos e o seu preparo para ingresso no mercado de 

trabalho; (d) assegurar a representação na composição dos órgãos colegiados 

acadêmicos, com direito a voz e voto; (e) promover ações destinadas a garantir o 

acesso de alunos e egressos a eventos da IES; (f) promover cursos de pós-graduação, 

oferecendo benefícios para egressos; e (g) criar mecanismos de vínculo entre os 

egressos e a instituição. 

A IES pratica o acolhimento discente, realizando uma agenda de atividades de 

recepção para os alunos ingressantes que visa introduzi-lo ao seu ambiente de estudo 

e aprendizagem, aos seus colegas, docentes e coordenador do seu curso. Neste 

período, entre as várias ações, os estudantes são convidados a participar de 

atividades de interação que envolvem calouros e veteranos, com propósito de 

promoção da partilha de saberes. Há também provocação do interesse dos alunos 
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para participação em Projetos de Pesquisa e Extensão durante a formação acadêmica 

por compreender que a sala de aula não é o único espaço de aprendizagem e que 

quanto maior for a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão melhor 

preparado estará o profissional. 

Ainda, no que compete ao acolhimento e foco na questão de permanência do 

estudante, a Univale possui o Programa de Aprimoramento Acadêmico (PAA), através 

do qual é oferecido um conjunto de atividades extracurriculares e, portanto, 

complementares que comportam cursos de nivelamento cujo propósito é revisar 

conteúdos e resgatar competências do Ensino Médio, permitindo ao estudante 

retomar conhecimentos-chave para a sua evolução e desenvolvimento acadêmico e 

atividades em projetos de integração de diferentes áreas do conhecimento em que 

são desafiados a superar seus próprios limites e participar ativamente da construção 

do conhecimento. 

Além disso, a IES organiza anualmente a Feira de Oportunidades e Carreiras, 

um evento exitoso e inovador, onde os discentes interagem com os docentes de 

diversas áreas do conhecimento e a partir dos assuntos das disciplinas que lecionam 

realizam orientações de carreira que o estudante deseje receber e o docente se sinta 

à vontade para fazê-lo. Além disso, o contato com profissionais convidados para a 

feira objetiva estimular os alunos a descobrir novos caminhos, reconhecer 

oportunidades, estimular boas práticas de estágio e refletir sobre o perfil profissional.  

Com vistas a garantir a acessibilidade metodológica, comunicacional e 

instrumental dos estudantes e por prezar que a Univale seja inclusiva, a instituição 

oferece serviço especializado à comunidade discente por meio do Espaço A3 – Apoio 

ao Aluno cujo objetivo é apoiar os estudantes em diversas áreas. Aos alunos com 

deficiências e necessidades especiais, inclusive déficits cognitivos e outros, no 

processo de aprendizagem, por meio de acolhimento e orientações, são asseguradas 

condições de ingresso e permanência, oferecendo o apoio necessário com suporte de 

“métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 

suas necessidades”, conforme dispõe o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases n. 

9394/96.  

Em relação aos estágios o Espaço A3 – Apoio ao Aluno oferece todo suporte e 

acompanhamento garantindo integração Universidade x Empresa e Instituições de 
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modo que por meio das práticas a Univale dialogue com o cotidiano e forme 

profissionais preparados tanto pela prática quanto pela teoria.   

No que concerne às iniciativas para Estágio Supervisionado não obrigatório, 

remunerado ou não remunerado, a IES cumpre todos os trâmites de intermediação e 

acompanhamento dos estágios, apoiando o discente em seu ingresso no mercado de 

trabalho. Inclusive, a Univale ainda promove diversas iniciativas de capacitação 

profissional por meio de oficinas e palestras e divulga no Portal do Aluno, 

rotineiramente, oportunidades de estágio oriundas de convênios com empresas do 

mercado. Destaca-se que essas iniciativas também contemplam os Estágios 

Supervisionados obrigatórios.  

A Univale apoia e incentiva iniciativas de organização estudantil e abre espaço 

para participação dos Movimentos em diversas ações institucionais, atua como 

mediadora e facilitadora em reuniões gerais realizadas nos próprios movimentos ou 

nos espaços de representação nos colegiados nos quais possuem assento. 

Ainda no âmbito dos programas de apoio ao discente, pode-se mencionar, 

como ação inovadora e exitosa, a realização semestral de provas/avaliação global no 

formato ENADE para a aferição da apropriação dos conhecimentos adquiridos ao 

longo da graduação.  

Importante destacar o Espaço Integrador das Engenharias e Arquitetura e 

Urbanismo da Univale, denominado ELO, criado para atender às demandas destes 

cursos, fortalecer o elo integrador e interdisciplinar entre eles. Considerado um espaço 

inovador por configurar-se como articulador e disseminador das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão entre os cursos envolvidos, além de integrar alunos e 

professores com ações interdisciplinares que fomentem práticas inovadoras nestes 

três pilares que constituem a Univale.  

Desse modo, a Política de atendimento aos discentes contempla programas de 

acolhimento e permanência do discente, programas de acessibilidade, monitoria, 

nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios 

remunerados e apoio psicopedagógico, apresenta uma instância que permite o 

atendimento discente em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição 

e promove outras ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras. 
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4.1 FORMAS DE INGRESSO DO CORPO DISCENTE 

4.1.1 Cursos de Graduação 

 

O ingresso do aluno na Universidade Vale do Rio Doce - Univale pode ocorrer 

pelas seguintes formas: 

I. Processo Seletivo: forma de ingresso por meio de processo seletivo, facultado 

ao discente 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 requisitos mínimos 

estabelecidos pelo Edital do Processo Seletivo; 

II. Portador de Diploma de Curso Superior: forma de ingresso facultada ao 

discente, graduado em outro curso superior, respeitando os requisitos mínimos 

estabelecidos pelo edital, condicionada à existência da vaga no curso pleiteado; 

III. Mudança de curso: forma de ingresso facultada ao discente regular interno da 

instituição que solicita mudança de curso e é condicionada à existência de vaga 

no curso pleiteado; 

IV. Transferência: forma de ingresso facultada ao discente regular de cursos de 

graduação em Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo MEC, 

condicionada a existência de vaga no curso pleiteado e regras estabelecidas 

em edital. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da Lei; 

V. Outras formas definidas emanadas da legislação federal. 

 

Na hipótese de existência de vagas remanescentes de processo seletivo, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale estabelecerá outras formas de seleção, 

definindo-as em edital específico publicado pela reitoria. 

 

4.1.2 Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

 

O ingresso dos alunos nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale ocorrerá por meio de editais publicados pela 

Reitoria, nos termos da legislação vigente. O candidato interessado deve ser portador 

de Diploma de Curso Superior, reconhecido pelo MEC. 

O ingresso do aluno na Univale pode ocorrer pelas seguintes formas:  



177 

  

I. Processo de Inscrição/matrícula: A primeira forma de ingresso do 

candidato é feita por meio de inscrição via site da Univale, mediante a 

consulta do Edital de Inscrição e matrícula publicado pela Reitoria, 

condicionado ao limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não 

preencherem na integra os requisitos estabelecidos pelo edital;  

II. Mudança de curso: Forma de ingresso facultada ao aluno regular da 

Univale que solicita mudança de curso. É condicionada à existência de 

vaga e aos critérios de avaliação do coordenador do Curso de Pós-

graduação Lato Sensu;  

III. Outras formas definidas emanadas da legislação federal. 

 

4.1.3 Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu 

 

O ingresso dos alunos nos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale ocorrerá por meio de editais de processos 

seletivos publicados pela Reitoria, nos termos da legislação vigente. O candidato 

interessado deve ser portador de Diploma de Curso Superior, reconhecido pelo MEC.  

O processo seletivo ocorrerá sob a coordenação da Comissão Examinadora do 

Processo de Seleção constituída por três professores doutores, nomeados pelo 

Colegiado do Programa e se dividirá em duas etapas: a Primeira Etapa de caráter 

eliminatório e a Segunda Etapa para os candidatos aprovados na primeira etapa.  

A Primeira Etapa do processo seletivo compreenderá uma prova de 

Conhecimento Específico e a Prova de Língua Estrangeira. Da Segunda Etapa 

participarão apenas os candidatos aprovados na Prova de conhecimento específico, 

sendo esta etapa constituída da entrevista e análise de currículo. 

 

4.2 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem procurado observar os 

principais dispositivos legais e normativos que enfatizam a educação de qualidade 

para todos, especialmente, o disposto na Constituição Federal de 1988, em seus 

Artigos 205, 206 e 208 e na legislação vigente, especialmente na Lei n° 10.098/2000, 
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nos Decretos n° 3.956/2001, nº 5.296/2004, n° 6.949/2009, nº 7.234/2010, n° 

7.611/2011, e nas Portarias nº 2.678/2002 e n° 3.284/2003. 

Observa-se, ainda a 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, por meio de atendimento no Espaço A3 – Apoio ao aluno e orientação do 

corpo docente. 

Além disso, os projetos pedagógicos dos cursos contemplam a disciplina de 

Libras na estrutura curricular, como obrigatória nos cursos de formação de 

professores e como optativa em todos os outros cursos da educação superior, 

conforme Decreto nº 5.626/2005 e Lei nº 10.436/2002. 

A instituição considera todos os ordenamentos legais e orientações 

educacionais ao constituir a agenda de discussão das políticas educacionais e reforça 

a necessidade de elaboração e implementação de ações voltadas para a 

universalização do acesso à Educação Superior. 

Do ponto de vista teórico, “a diversidade pode ser entendida como a construção 

histórica, cultural e social das diferenças” (GOMES, 2008, p. 1729). 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 ao 

contexto que a sociedade se insere.  

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 

                                            
29 GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre currículo. Diversidade e Currículo.  Brasília. Ministério da 
Educação. Secretaria da Educação Básica, 2008 
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também ressalta que a luta pelo direito à diversidade não se opõe à luta pela 

superação das desigualdades sociais.  

À luz desse 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.  

Reconhecendo que o papel social da educação superior, atualmente, envolve 

ultrapassar os limites do compromisso tradicional com a produção e a disseminação 

do conhecimento e cumprindo seu papel de instituição socialmente responsável, a 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem efetivado ações de inclusão educacional 

e de acessibilidade para atender a diversidade dos seus alunos. A Educação Inclusiva 

assegura não só o acesso do aluno com necessidades especiais à educação superior, 

mas também promove condições plenas de participação e de aprendizagem a todos 

os estudantes, tendo em vista o direito de todos à educação e à igualdade de 

oportunidades de acesso e permanência bem-sucedida, respeitando as limitações 

orçamentárias da instituição. 

O estabelecimento de uma política de acessibilidade voltada à inclusão plena 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou mobilidade reduzida, 

envolve o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da 

acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação e nos 

materiais didáticos e pedagógicos durante o processo ensino e aprendizagem. 

Considerando os aspectos estruturais, a Univale possui um Plano de Garantia de 

Acessibilidade e Inclusão, em conformidade com a legislação em vigor, devidamente 

protocolado na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – 

SERES em fase de implantação. 

Tendo em vista que a acessibilidade pressupõe medidas que vão além da 

dimensão arquitetônica e abrange a articulação dos princípios e dos valores que estão 

subjacentes à formulação das políticas e das práticas institucionais no âmbito 

pedagógico e da gestão, a instituição inclui o campo legal, curricular, das práticas 

avaliativas, metodológicas e a sensibilização de toda a comunidade acadêmica para 
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o desenvolvimento da educação inclusiva. No âmbito da educação superior 

encontramos a acessibilidade relativa a: 

I. Acessibilidade Atitudinal – 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, tanto quanto a forma como os professores concebem 

conhecimento, avaliação e inclusão educacional, como promovendo processos 

de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos 

para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência. 

IV. Acessibilidade Instrumental – As ferramentas de estudo devem superar 

barreiras, priorizando a qualidade do processo de inclusão plena. 

V. Acessibilidade nas Comunicações – A comunicação interpessoal prevê 

eliminar barreiras. 

VI. 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/módulos e cursos na modalidade a 

distância contribui para maior acessibilidade dos alunos em tempos e espaços 

diferenciados. 

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 Universidade Vale 

do Rio Doce - 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;  
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II. Organiza estratégias para o enfrentamento e superação das fragilidades 

constatadas;  

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 se acredita e divulga-se como responsabilidade social 

institucional, sempre limitado às dotações orçamentárias aprovadas pela 

mantenedora. 

Observado o disposto, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale, visando 

identificar os estudantes portadores de deficiências – especialmente os ingressantes 

– e buscar 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; 
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II. No ato da matrícula – Aplicação de questionário ao matriculando, no qual se 

incluem questões sobre a existência ou não de deficiências ou mobilidade 

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. 
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4.3 APOIO AO ALUNO 

 

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno é um setor que tem como objetivo prestar 

atendimento e apoio aos discentes por meio de ações, serviços e programas, 

contemplando atividades de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica 

e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação, registro e acompanhamento de 

estágios, apoio psicopedagógico, procurando atendê-los em suas diferentes 

necessidades. 

Esse setor é uma referência na assistência estudantil e no apoio ao discente, 

comprometido com a integração acadêmica, científica e social do estudante, tendo 

como pressupostos a percepção da Universidade Vale do Rio Doce – 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 instituição, bem como para a forma de acesso 

pelos alunos.  

Constitui-se num espaço facilitador do acesso à rede de serviços da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, de forma articulada, estimulando a 

integração acadêmica, científica e social do estudante, contribuindo para aumentar o 

grau de satisfação do aluno, e consequentemente, sua permanência na instituição. 

Para o desenvolvimento de seus serviços, o Espaço A3 – Apoio ao Aluno 

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 Espaço A3 – Apoio ao Aluno tem como objetivos: 

1. Acolher as demandas estudantis da comunidade acadêmica nos 

aspectos pedagógico, psicopedagógico, psicológico, social e de 

educação especial/inclusiva, por meio da rede de serviços da instituição 

e encaminhamentos para a rede externa; 

2. Orientar os discentes quanto ao seguro estudantil; 

3. Apoiar o processo semestral de matrícula prestando informações sobre 

os serviços e programas do setor; 

4. Desenvolver e implementar programas de nivelamento, em parceria com 

o Setor de Gestão Pedagógica; 
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5. Registrar e acompanhar o programa de monitoria; 

6. Intermediar, acompanhar e registrar os estágios; 

7. Propor ações e programas de acompanhamento dos egressos; 

8. Orientar demandas espontâneas dos Centros Acadêmicos e/ou 

intercâmbios nacionais e internacionais.  

 

Esse espaço disponibiliza ao discente os serviços de apoio pedagógico, 

psicopedagógico e psicológico, com o seguinte foco:  

1. Favorecer a integração acadêmica dos discentes nos processos que 

envolvam ensino e aprendizagem, bem como propiciar assessoramento 

técnico, pedagógico, psicopedagógico e psicológico aos professores e 

coordenadores, sempre que solicitado; 

2. Auxiliar os discentes na elaboração de formas autônomas e satisfatórias 

de gerir os seus desafios e/ou dificuldades acadêmicas; 

3. Apoiar os estudantes com necessidades educativas especiais visando 

favorecer a sua integração e inclusão no ambiente universitário. 

 

4.3.1 Apoio Psicopedagógico  

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, no sentido de cumprir seu 

compromisso com a qualidade da educação e, ainda, expressar sua consciência 

quanto aos desafios postos pela contemporaneidade, estabelece a necessidade do 

apoio psicopedagógico ao discente cuja finalidade ultrapassa o atendimento às 

normas vigentes da política educacional, mas, em especial, expressa a compreensão 

e tomada de consciência da complexidade das variáveis pedagógicas e sociais, as 

quais permeiam todo processo educativo e se tornam fatores relevantes para a 

concretização de sua missão educacional. 

Isso implica considerar o Programa de Apoio ao Aluno como estratégia de 

interação dialógica entre a instituição, os seus sujeitos e a vida, tendo em vista o 

desenvolvimento humano, o conhecimento científico e a cultura.  

Importante ressaltar que esse Programa, constituído pelo Apoio 

Psicopedagógico, bem como seus desdobramentos em ações, estratégias e 

processos, encontram-se transversalizados pela diversidade, aqui entendida como a 
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pluralidade histórica, social e cultural das diferenças, das demandas e questões do 

ensino e da aprendizagem relativos a todos os seus atores sociais e da constituição 

da cidadania. 

O propósito do apoio psicopedagógico é mediar processos de orientação e 

acompanhamento de alunos, docentes, funcionários e familiares que se encontram 

em dificuldades educacionais, emocionais, relacionais, vocativas, motoras, visuais, 

auditivas e outras, e suas ações compreendem o apoio psicopedagógico vinculado às 

estratégias e aos recursos voltados ao acompanhamento do percurso acadêmico do 

aluno e melhoria da qualidade do ensino. 

O apoio psicopedagógico atua com o propósito de enfatizar condições eficazes 

de aprendizagem do discente, detectando dificuldades de apropriação do 

conhecimento. Atua em conjunto, com o acompanhamento pedagógico ao currículo, 

e busca a formulação de um diagnóstico psicológico precoce, com objetivos centrados 

para identificar as dificuldades emocionais dos acadêmicos, situações de conflitos, 

distúrbios emocionais, realizando ações para a prevenção do estresse e identificando 

fatores que o potencializam na profissão, sempre em sintonia com a Política de Ensino 

institucional. 

 

4.3.2 Nivelamento  

 

Considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e 

educacionais dos discentes, em especial dos ingressantes, a Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale disponibiliza por meio do Espaço A3 – Apoio ao Aluno 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.  

Nessa vertente, a instituição propicia-lhes uma melhor aprendizagem, 

promovendo, assim, o sucesso de seus acadêmicos. É oferecido também o ensino de 

Excel básico, por meio de curso 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 do Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA 

ligado ao Espaço A3 – Apoio ao Aluno são oferecidas ao longo do semestre, em 
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horário extraclasse, por professores, com o apoio e a supervisão dos coordenadores 

de curso e do coordenador do setor de gestão pedagógica, utilizando do Ambiente 

virtual de Aprendizagem desenhando a modalidade híbrida para a sua oferta. 

Além de tais ações, há na Universidade Vale do Rio Doce – Univale o Espaço 

Integrador das Engenharias - ELO que se constitui 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 tem como objetivo 

produzir materiais pedagógicos e alternativas metodológicas, bem como, realizar 

oficinas, cursos, minicursos, entre outros momentos articuladores visando o processo 

ensino-aprendizagem. 

 

4.3.3 Apoio ao Seguro Estudantil 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale oferece aos alunos dos cursos de 

graduação, regularmente matriculados, o seguro universitário contra acidentes 

pessoais. Este benefício está ativo por 24 horas e tem por finalidade a cobertura de 

despesas médico-hospitalares ocorridas por acidentes pessoais, conforme as 

cláusulas contratuais. 

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno é responsável por orientar os estudantes quanto 

ao seguro escolar. Tais orientações sobre o seguro são prestadas diretamente ao 

estudante ou à sua família, em caso de impedimento do segurado. 

 

4.3.4 Apoio ao Processo de Matrícula 

 

Considerando a importância em promover a integração e assimilação da cultura 

e da vida acadêmica aos alunos ingressantes, assim como a necessidade de integrar 

esse novo aluno no ambiente acadêmico apresentando o funcionamento da 

instituição, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale criou o serviço de apoio ao 
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processo de matrícula com a finalidade de acompanhar o acesso e a trajetória 

acadêmica dos estudantes ingressantes, favorecendo sua permanência.  

Esse apoio tem como objetivos desenvolver ações que propiciem um diálogo 

intercultural na comunidade acadêmica; oferecer acolhimento, informações, 

socialização, solidariedade e conscientização aos alunos ingressantes; integrar o 

aluno ingressante no ambiente acadêmico desde o primeiro momento de contato com 

a instituição, promovendo o contato com funcionários, professores e alunos veteranos 

e com as informações sobre o funcionamento da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale e dos cursos, dos projetos de investigação científica e das atividades de 

formação continuada, além dos serviços e programas institucionais. 

 

4.3.5 Serviço de Estágio 

 

Um dos compromissos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é promover 

ações com o intuito de possibilitar o desenvolvimento da empregabilidade e o sucesso 

profissional de seus alunos e ex-alunos. Por meio dos serviços de estágio, o Espaço 

A3 – Apoio ao Aluno visa aumentar as oportunidades e possibilitar vantagem 

competitiva aos alunos e ex-alunos, facilitando sua inserção no mercado de trabalho, 

favorecendo o suporte necessário ao desenvolvimento e capacitação dos alunos e 

ampliando as possibilidades de sucesso na carreira profissional em consonância com 

o mercado de trabalho, metas pessoais, habilidades, competências e potencialidades.  

Com mais de 450 (quatrocentas e cinquenta) empresas conveniadas a Univale 

tornou-se um referencial no meio acadêmico e no mercado de trabalho, oferecendo 

inúmeras vagas de estágios e divulgando oportunidades de empregos. 

Outrossim, o Espaço A3 – Apoio ao Aluno gerencia a integração entre o aluno e 

o mercado de trabalho contextualizando com o princípio da aprendizagem; assegura 

os registros de documentos legais concernentes a não vinculação trabalhista entre 

estagiários e empresas concedentes através de Termos de Compromissos em 

conformidade com o artigo 15 e alínea “I” do artigo 7º da Lei nº 11.788 de de/09/2008; 

promove a mediação entre as demandas mercadológicas e sociais da comunidade e 

os cursos de graduação; desenvolve parcerias e convênios com instituições, 

identificando e atendendo às demandas sociais, articuladas com as políticas e as 

prioridades institucionais referentes ao estágio; e ainda programa a integração entre 
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a Universidade Vale do Rio Doce – 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. 

4.3.6 Programa de Monitoria 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale mantém Programa de Monitoria, 

nele admitindo alunos regulares selecionados pelos professores e coordenadores de 

cursos dentre os alunos que tenham demonstrado rendimento satisfatório na 

disciplina/módulo, bem como aptidão para atividades auxiliares de ensino e 

investigação científica.  

A monitoria é uma forma de estimular a vocação para o ensino e a pesquisa, 

como apoio ao professor, sendo exercida por alunos que tenham se destacado na 

aprendizagem de determinada disciplina/módulo. Na Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale compete ao Espaço A3 – Apoio ao Aluno organizar e acompanhar o 

processo de disponibilização de vagas para o programa de monitoria voluntária, bem 

como, manter seus registros. 

O Programa de Monitoria tem como objetivos: 

1. Despertar no discente monitor a vocação pela carreira docente; 

2. Assegurar a cooperação do corpo discente com o corpo docente nas 

atividades de ensino; 

3. Proporcionar apoio acadêmico necessário aos discentes com baixo 

desempenho e superação das dificuldades de aprendizagem. 

 

4.3.7 Política de estímulo à produção discente e à participação em eventos 

 

O papel da produção acadêmica no desenvolvimento institucional e social é 

fundamental e influencia diretamente a qualidade da formação dos estudantes. Nesse 

sentido, a Política de estímulo à produção discente e à participação em eventos da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem por diretrizes o estimulo à difusão das 

produções acadêmicas na graduação e pós-graduação, promovendo a divulgação dos 

conhecimentos científicos, didático-pedagógicos, tecnológicos, artísticos e culturais 

que constituem patrimônio da humanidade; a comunicação do saber através do 

ensino, de publicações diversas ou de outras formas de comunicação; a realização do 
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monitoramento da produção científica de forma a potencializar as ações; o incentivo 

à participação de alunos em eventos nacionais e internacionais; e o estimulo à 

participação em cursos de idiomas, visando à capacitação para vivência da 

experiência de intercâmbios educacionais.  

Essa política fortalece o fomento às interfaces entre atividades de pesquisa e 

extensão; o incentivo à organização de eventos; o estímulo, independentemente do 

apoio financeiro, à participação de discentes em eventos científicos para 

apresentação de seus resultados de pesquisa; e o apoio à iniciação científica e 

realização de eventos internos de Iniciação Científica.  

A Política de estímulo à produção discente e à participação em eventos da 

Univale orienta que os Projetos Pedagógicos de Cursos, de acordo com cada área de 

atuação, devem contemplar a organização de atividades inerentes aos cursos, como 

visitas técnicas e culturais, que estão alinhadas aos objetivos de aprendizagem das 

disciplinas/módulos; o estímulo e viabilização de eventos e produções discentes, 

apoiando as iniciativas dos cursos como: semanas acadêmicas; seminários 

integradores; projetos interdisciplinares e Trabalhos de Conclusão de Curso, quando 

houver; além da promoção e apoio à participação em concursos artísticos e culturais; 

entre outros.  

Ademais, a política em questão assegura a divulgação das ações de estímulo 

à produção discente e à participação em eventos por meio de canais diversificados de 

comunicação e mídia institucionais. 

Suas ações são pautadas no apoio à produção acadêmica discente e a 

publicação em encontros e periódicos nacionais e internacionais; na contabilização 

das atividades de estímulo à produção discente e à participação em eventos como 

Atividades Complementares, previstas nos regulamentos dos cursos; e na 

transformação da Instituição em espaços privilegiados para a reflexão, o debate e a 

crítica, resgatando o seu compromisso com a cidadania plena e com a produção e 

interpretação do conhecimento. 

Portanto, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale assume como política 

institucional estimular os alunos da graduação e pós-graduação para que participem 

de eventos que possam contribuir para a atualização e aperfeiçoamento de sua 

formação. Esse estímulo é realizado na forma de facilitador de transporte aos alunos 

para eventos, visitas, dentre outros, sempre respeitando as possibilidades 
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orçamentárias institucionais. Além desse apoio, há a preocupação com ações de 

incentivo para publicação de artigos científicos, elaboração de jornais e murais 

didático-pedagógicos, congressos, seminários, encontros e outras atividades voltadas 

para a formação mais diversificada e atual dos alunos. Com isso, os Cursos de 

graduação e pós-graduação são alvo de destaque no Simpósio de Pesquisa e 

Iniciação Científica da Univale pelo número de resumos e apresentações orais 

apresentados no Evento, como forma de estimular a participação.  

 

4.3.8 Apoio Financeiro 

 

A Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale oferece condições especiais para alunos com dificuldades 

financeiras, permitindo-lhes o acesso ao Ensino Superior e garantindo a sua 

conclusão. Dessa forma, oferece bolsas e financiamento estudantil por intermédio do 

Governo Federal e programas institucionais privados, como: 

 

a) FIES – Fundo de Financiamento Estudantil: Programa do Ministério da 

Educação, que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos 

superiores não gratuitos, com avaliação positiva no ENEM e ofertados por instituições 

de educação superior não gratuitas aderentes ao programa. Podem concorrer ao 

financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. A 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale é credenciada a participar desse programa 

e encaminha os alunos para contratação na Caixa Econômica Federal que segue 

critérios e regulamentação especiais no sentido de atender ao maior número possível 

de alunos/cursos, nas diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais 

precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do 

candidato. 

 

b) 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 em cursos de graduação e sequenciais 

de formação especifica em instituições privadas de ensino superior. A Universidade 

http://portal.mec.gov.br/prouni/
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Vale do Rio Doce – Univale aderiu ao PROUNI com um percentual de 100% (bolsa 

integral), dirigido a todos os estudantes que atendam aos critérios estabelecidos pelo 

PROUNI/MEC, com renda per capita familiar máxima de um salário mínimo e meio. 

 

c) Programa de Bolsas de Estudo para Demanda Individual – BDI: Criado pela 

Fundação Percival Farquhar, mantenedora da Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale, instituição sem fins lucrativos, esse programa tem por finalidade assegurar 

aos alunos em situação de vulnerabilidade social financeira a formação educacional, 

profissional e cidadã, mediante a concessão de bolsa de estudos escolar. O Programa 

BDI compõe-se de todos os processos de concessão de bolsas de estudo da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, devendo esses estar em consonância com 

os ordenamentos institucionais e os princípios que regem a Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS e da Lei de Filantropia, nº 12.101/2009, alterada pela Lei 

de nº 12.868/2013. Pode se inscrever no Programa BDI o acadêmico que esteja 

regularmente matriculado em curso de graduação da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale, que preencha as condições previstas em regulamento próprio, que participe 

do processo de seleção e comprove documentalmente sua situação socioeconômica 

familiar. 

 

d) 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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

A continuidade da bolsa/desconto está condicionada à permanência dos membros do 

grupo familiar na condição de matriculados. 

 

e) 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 (primeiro) de 

cada mês, proporcionando a sustentabilidade financeira. 

 

f) Desconto de egresso: Como estímulo à formação continuada na própria 

Instituição, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale divulga, via edital, a oferta de 

vagas nos cursos de graduação e pós-graduação para estudantes portadores de 
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diploma superior interessados em continuar sua formação com um segundo título, os 

quais terão um desconto. 

 

g) Descontos parceiros: A Universidade mantém convênio com parceiros da região 

para viabilizar apoio financeiro aos interessados em seus cursos de graduação. 

Convênio Câmara de Diretores Lojistas que beneficia funcionários e filhos e 

funcionários dos associados com desconto de 10% (dez por cento); Convênio com o 

SINDICOMÉRCIO para desconto de 10% (dez por cento) para funcionários e filhos, 

sócios e gerentes das empresas associadas; Convênio com a Polícia Militar de Minas 

Gerais que beneficia militares da ativa com desconto de 10% (dez por cento); 

Convênio com o Sindicado dos Servidores Municipais de Governador Valadares com 

desconto de 10% (dez por cento) para servidores municipais sindicalizados. 

 

h) Financiamento Bancário: Estudantes da Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

podem também recorrer ao financiamento bancário para custeio dos estudos. A 

Fundação Percival Farquhar, mantenedora da instituição, tem parceria com os Bancos 

Bradesco e Santander, com a cooperativa de crédito UNICRED para a oferta de 

crédito universitário com taxas de juros reduzidas para todos os cursos de graduação.  

 

i) Outros descontos: Há ainda as bolsas de desconto concedidas por meio do 

Sindicato dos professores e do Sindicado dos Auxiliares de Administração Escolar do 

Nordeste Mineiro para os sindicalizados e seus filhos; a Instituição concede também 

aos seus funcionários estudantes, em situação de vulnerabilidade financeira, 

comprovada através de análise socioeconômica, a concessão de bolsas de demanda 

individual de percentual variado, que podem chegar ao montante de até 100%. 

 

4.4 POLÍTICA DE 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 Universidade 

Vale do Rio Doce – 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 
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humanística, com visão global do meio social, político, econômico e cultural de onde 

está inserido.  

A qualidade dos serviços prestados por qualquer organização deve ser avaliada 

pelos resultados apresentados. Em uma Instituição de Ensino Superior, este resultado 

está atrelado, entre outros fatores, à inserção profissional de seus egressos no 

mercado de trabalho. 

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.  

Na Univale, a Política de acompanhamento dos Egressos pontua suas ações 

no apoio dos profissionais formados pela instituição; no acompanhamento da história 

profissional de seus egressos; na realização de um processo permanente de 

autoavaliação da eficácia dos serviços educacionais ofertados pela instituição; no 

subsidio para ações de melhoria contínua relacionadas às demandas da sociedade e 

do mundo do trabalho; e na manutenção de um banco de dados dos egressos da 

instituição, que contenha informações que possibilitem o acompanhamento e a 

interlocução com eles, bem como a atualização das fontes de comunicação.  

Ainda nesse sentindo, a Univale realiza cursos e eventos de atualização, 

possibilitando o processo de formação permanente e a integração dos egressos com 

a graduação, a pós-graduação e a extensão; incentiva o egresso na manutenção do 

vínculo com a instituição através do acesso às suas dependências, bem como aos 

materiais da biblioteca. 

Outrossim, a referida política preconiza, também, a divulgação, para a 

comunidade acadêmica, da inserção dos egressos no mercado de trabalho e os casos 

de sucesso; a disponibilização, no site, de espaço voltado a interlocução com esse 

público, divulgação de eventos e oportunidades; o incentivo à permanência do 

egresso na Educação Continuada com descontos na pós-graduação; e a concessão 

de percentual de desconto para cursar uma segunda graduação.  

Logo, a política de acompanhamento dos egressos da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale tem como objetivos:  

I. Promover uma maior interação social, profissional, cultural, bem como estreitar 

as relações entre os egressos e a instituição, visando à troca de experiências, 

ao aprimoramento profissional e ao crescimento pessoal;  
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II. Fomentar a aproximação e o relacionamento da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale com os egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações 

institucionais, incluindo atualizações dos projetos pedagógicos; 

III. Estimular e criar condições para a educação continuada;  

IV. Construir uma base de dados com informações que possibilitem manter 

comunicação permanente e estreito vínculo institucional com os egressos;  

V. Promover atualização acadêmica, oferecendo cursos, jornadas, seminários, 

fóruns, congressos, palestras direcionadas à complementação profissional do 

egresso; 

VI. Proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas;  

VII. Apoiar os egressos em questões relacionadas ao mercado de trabalho e à 

empregabilidade. 

 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, faz-se necessário o 

trabalho coeso e sistemático no acompanhamento da vida profissional dos egressos 

da instituição. Dessa forma, a Universidade Vale do Rio Doce – 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.  



195 

  

5 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

E DOS CURSOS PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA  

 

5.1 OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

 

O anexo 3 apresenta os quadros 3 a 5 em que constam todos os cursos de 

graduação presencial e a distância em oferta na Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale e seus dados legais. 

 

5.2 EXPANSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

A Universidade Vale do Rio Doce trabalha com pesquisa de mercado junto aos 

alunos do ensino médio na região para identificar as demandas de cursos. Em parceria 

com o Curso de Psicologia aplica testes vocacionais aos alunos do ensino médio da 

cidade e de diversos municípios da região. A partir da análise dos resultados vislumbra 

a oferta dos seguintes cursos: 

 

Quadro de Implantação de Cursos de Graduação Presencial e a distância 

 

Curso Tipo Ano de 
Implantação 

Modalidade Vagas 

Bch Tec Lic Pres Ead 

Agronegócio X   2022  X 40 

Ciências Biológicas   X 2020 X  40 

Ciências Contábeis X   2020  X 100 

Design de Interiores  X  2021 X  40 

Direito X   2023  X 100 

Gastronomia X   2021 X  40 

Gestão Comercial  X  2022  X 40 

Nutrição X   2023  X 100 

Pedagogia   X 2020  X 50 

 

  



196 

  

5.3 CURSOS DE EXTENSÃO EM OFERTA EM 2018 

Cursos de Extensão  Curso de vínculo CH 
Ano de 
criação 

Vagas 
ofertadas 

Excel Aplicado a Gestão e Engenharia Engenharia Civil 38 2018 30 

Gerenciamentos de Projetos Engenharia Civil 40 2018 25 

MS PROJECT para Engenharia Engenharia Civil 36 2018 15 

Planejamento e Gerenciamento de 
Obras e Projetos 

Engenharia Civil 28 
2018 

15 

Sedação Medicamentosa em 
Odontologia 

Odontologia 16 
2018 

50 

Rede de Saberes Ambientais Engenharia Civil e 
Ambiental 

40 
2018 

40 

Educação Ambiental Pedagogia 32 2018 25 

 

5.4 PROGRAMAÇÃO DE OFERTA DE CURSOS DE EXTENSÃO  

 

A educação continuada ocorre 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 responsável pela educação continuada.  
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Quadro de implantação de Cursos de Extensão 

Nome do curso 
Número de 
alunos por 

turma 

Número 
turmas 

Turno(s) 

Ano 
previsto 

para 
oferta 

Salvamento Básico de Vida 30 01 Noturno 

2019 

Aperfeiçoamento em Tratamento de 
Feridas 

30 01 Noturno 

Aperfeiçoamento em Saúde Pública 30 01 Noturno 

MS PROJECT para Engenharia 30 01 Noturno 

Gerenciamentos de Projetos 30 01 Noturno 

Sedação Medicamentosa em Odontologia 30 01 Noturno 

Didática do Ensino Superior 30 01 Noturno 

Psicodrama 30 01 Noturno 

Curso de Extensão Eberick 30 01 Noturno 

Fotografia 30 01 Noturno  

Cirurgia oral menor 20 01 Noturno  

Harmonização dos dentes anteriores com 
facetas diretas  
Hands- On 

20 01 Noturno 
 

DSD Odontologia digital 20 01 Noturno  

Morfologia e escultura dental 20 01 Noturno  

Metodologias ativas 30 01 Noturno  

Elaboração de Apresentações em Prezi 20 01 Noturno  

Manipuladores de Alimentos 20 01 Noturno  

Recrutamento e Seleção de Pessoal 40 01 Matutino 

2020 

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 

2021 

Atendimento ao Público 40 01 Vespertino 

Formação de Pessoal Técnico 
administrativo da Univale 

50 02 Matutino 

Aprimoramento de Metodologia 
Científica e Atividades Acadêmicas 

50 01 Vespertino 

Ferramentas de Gestão de Processos 
Acadêmicos 

30 01 Matutino 

Redação de Documentos Oficiais 30 01 Noturno 

2022 Curso de Extensão de Inglês 15 01 Matutino 

Curso de linguagem oral e escrita 50 02 Matutino 
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5.5 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERTADOS 

 

Cursos de Pós-graduação 
Curso de 
vínculo 

CH 
Ano de 
criação 

Vagas 
ofertadas 

Direito do Trabalho e Direito Processual do 
Trabalho - EaD 

Direito 360 2016 120 

Docência do Ensino Superior - EaD Pedagogia 360 2016 120 

Eficiência e Desempenho das Edificações 
Habitacionais 

Engenharias 360 2018 30 

Gestão da Comunicação e Mídias Sociais Jornalismo 360 2016 30 

Gestão da Comunicação e Mídias Sociais - 
EaD 

Jornalismo 360 2018 30 

Ortodontia  Odontologia 1800 2004 12 

Psicopedagogia – EaD Pedagogia 360 2016 120 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com 
enfoque cognitivo-comportamental - EaD 

Psicologia 360 2018 30 
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5.6 PROGRAMAÇÃO DE OFERTA DE NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU PRESENCIAIS 

 

Nome do Curso 
Número de 
alunos por 

turma 

Número 
de 

turmas 

Ano 
previsto 

para 
oferta 

Design de Interiores  30 01 

2019 MBA Gestão e Controladoria e Contabilidade Pública 30 02 

MBA Gestão e Planejamento Tributário 30 01 

Gestão Estratégica de Instituições de Ensino 30 01  

Produção de Bovinos de Corte e Leite 30 01  

Ortodontia  12 01 

2020 Conciliação, Arbitragem e Resolução de Conflitos  40 01 

Engenharia de Segurança do Trabalho  40 01 

Ortodontia  12 01 

2021 

Periodontia  12 01 

Fitoterapia aplicada à Nutrição Clínica  30 01 

Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos  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 
2022 

Ortodontia  12 01 

Ortodontia  12 01 
2023 

Gestão de Serviços em Saúde  40 01 
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5.7 PROGRAMAÇÃO DE OFERTA DE NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

Nome do curso 
Número de 
alunos por 

turma 

Número 
turmas 

Previsão 
de oferta 

Direito do Trabalho e D. Processual do Trabalho  50 01 

2019 

Análise Clínicas e Gestão de Laboratório 30 01 

Cosmetologia 30 01 

Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 30 01 

Direito Civil, Processo Civil  30 01 

Direito Público com Ênfase em Gestão Pública 30 01 

Docência do Ensino Superior 40 02 

Psicologia/Psicanálise: Clínica com crianças e 
adolescentes 

35 01 

Psicopedagogia 40 01 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque 
cognitivo-comportamental 

30 01 

Tecnologias Educacionais e Educação a Distância 30 01 

Gestão de Pessoas  50 01  
 
 
 

2020 

Consultoria para Micro e Pequenas Empresas  50 01 

Engenharia de Segurança do Trabalho  50 01 

Gestão Ambiental  50 01 

Educação Inclusiva  50 01 

Direito Administrativo e Gestão Pública  50 01  
2021 Resolução de Conflitos: Conciliação, Mediação e 

Arbitragem  
50 01 

Epidemiologia nas Infecções Relacionadas à 
Assistência em Saúde  

50 01 

2022 
Saúde Mental e Atenção Psicossocial  50 01 

Psicologia Escolar e Educacional     50 01 

Políticas Públicas e Gestão de Projetos Sociais  50 01 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira  50 01 

Pós-graduação Logística  50 01  

Docência e Tutoria na EaD 50 01  

Engenharia de Software  50 01  

Perícia Contábil e Financeira  50 01 2023 

Gestão Ambiental com ênfase em Saneamento, 
Perícia, Auditoria  

50 01 
 

Gestão de Projetos com ênfase em Licenciamento 
Ambiental  

50 01 
 

Engenharia de Saneamento Básico e Ambiental  50 01  
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5.8 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

Atualmente, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui um mestrado 

interdisciplinar em Gestão Integrada do Território e um Doutorado interinstitucional em 

parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, sendo este interdisciplinar 

em Ciências Humanas. A instituição tem como perspectiva futura a implantação de 

um mestrado na área da saúde e um mestrado na área do Direito, buscando parceria 

com instituições da região. Há ainda previsão para oferta de um doutorado próprio, na 

área interdisciplinar. 

 

5.9 POLOS EAD 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale foi credenciada para a oferta de 

graduação e pós-graduação na modalidade a distância no ano de 2017, iniciando suas 

atividades de oferta de cursos apenas na sede. Tem como previsão futura na vigência 

deste PDI a implantação de cinquenta polos, iniciando em 2018 um estudo de 

viabilidade nos municípios da região. Considerando o histórico da cidade e região na 

migração para os Estados Unidos, há previsão de implantação de polos nesse país a 

partir da identificação dos estados com mais emigrantes. 

 Nos polos de apoio presencial, serão realizadas atividades acadêmicas, 

pedagógicas e de secretaria, com o atendimento dos professores, tutores, 

coordenadores, aplicação de provas presenciais, atividades de estudo, acesso aos 

sistemas on-line e defesas de trabalhos de conclusão de curso, o que será efetivo na 

execução dos cursos no Polo Presencial, atendendo o disposto na Portaria Normativa 

nº 11, de 20 de junho de 2017 - Art. 11 que institui:  

 
O polo EaD deverá apresentar identificação inequívoca da IES responsável 
pela oferta dos cursos, manter infraestrutura física, tecnológica e de pessoal 
adequada ao projeto pedagógico dos cursos a ele vinculados, ao quantitativo 
de estudantes matriculados e à legislação específica, para a realização das 
atividades presenciais, especialmente: I - salas de aula ou auditório; II - 
laboratório de informática; III - laboratórios específicos presenciais ou virtuais; 
IV - sala de tutoria; V - ambiente para apoio técnico-administrativo; VI - acervo 
físico ou digital de bibliografias básica e complementar; VII - recursos de 
Tecnologias de Informação e Comunicação -TIC; e VIII - organização dos 
conteúdos digitais. 
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5.10 CAMPUS FORA DE SEDE 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem previsão de implantação de 

Campus fora de sede mediante mobilização da comunidade de região com demanda 

específica. A definição do local depende de estudo de viabilidade para o 

funcionamento, envolvendo questões orçamentárias e pedagógicas.  



203 

  

6 PERFIL DO CORPO DOCENTE E POLÍTICAS DE PESSOAL 

6.1 CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente da Universidade Vale do Rio Doce - Univale é constituído 

pelos professores integrantes do seu quadro de pessoal, 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/módulos ou atividades de magistério superior, por período não superior a 

dois anos. 

Os docentes da Univale consistem no seu capital humano, considerado na 

Instituição como o seu bem mais precioso. Em função do estilo de gestão democrática 

e participativa por excelência, adotado pela Reitoria, são as pessoas que constroem 

a instituição, seu clima de trabalho, condição para que essa participação seja 

consistente e sólida, na direção da concretização da missão institucional e de sua 

visão.  

Partindo dessa premissa, busca-se um perfil de docentes, que por seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes tenham condições de desenvolver as 

atividades relativas à docência. Engajados na filosofia da Instituição ministram aulas 

na graduação presencial, a distância e na pós-graduação; atuam na orientação de 

trabalhos de conclusão de cursos, de iniciação científica e nos campos de estágio; 

desenvolvem pesquisas e atividades de extensão. 

 

6.1.1 Critérios de seleção e contratação 

 

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 no perfil estipulado nos valores 

institucionais e no Projeto Pedagógico do Curso. 

Para compor seu quadro funcional, a Instituição busca, preferencialmente, 

docentes mestres e doutores com formação adequada aos projetos pedagógicos dos 

cursos e experiência profissional acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois 
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anos. Também, considera, de acordo com a necessidade dos cursos e da Instituição, 

bem como, de acordo com a legislação em vigor, o regime de trabalho 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/módulos ofertadas nas modalidades de ensino presencial e a distância. 

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 Universidade Vale do Rio Doce - Univale realiza o processo de 

recrutamento de docentes, por meio de processo público, com periodicidade 

semestral, com vistas ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação, 

constituído por 03 (três) etapas: 

I. É selecionado, dentre os candidatos inscritos, o que apresentar melhor 

qualificação profissional e acadêmica, experiência na área e produção científica, 

por meio de análise do Curriculum Lattes; 

II. Após a seleção de Curriculum Lattes, o candidato à docência será submetido 

à avaliação do seu perfil didático-pedagógico, por comissão específica, assim 

constituída: 

a) Coordenador do Curso em que o professor será vinculado; 

b) 1 professor representante da área em que se registra a vacância; 

c) 1 pedagogo do corpo institucional ou professor com formação, em 

nível de graduação ou pós em Educação. 

 

III. O candidato aprovado na avaliação do seu perfil didático-pedagógico será 

submetido à entrevista específica do curso e avaliação psicológica. 
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A contratação é de responsabilidade da entidade mantenedora e em 

conformidade com a legislação trabalhista. A contratação é feita por período mínimo 

de experiência, pendente a sua continuidade dos resultados positivos 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. 

Sempre que necessário, são contratados professores substitutos para exercer 

atividades acadêmicas com prazo de permanência estabelecido. 

 

6.1.2 Regime de Trabalho e Titulação 

 

Em atendimento ao Decreto nº 9235/2017, a Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale possui um quadro de docentes que se distribui quanto ao regime de trabalho 

como: Professores em Regime Horista, Professores em Regime de Tempo Parcial e 

Professores em Regime de Tempo Integral. Esse último se caracteriza por 

professores com, no mínimo, 40 horas semanais com, pelo menos, 50% em atividades 

que não sejam de ensino; o segundo é para docentes com, no mínimo, 12 horas 

semanais, sendo, pelo menos, 25% do tempo dedicado a atividades que não sejam 

de ensino. O quadro de horistas é integrado por docentes que não têm ou não desejam 

assumir encargos mínimos para serem enquadrados em regime de tempo contínuo, 

apenas ministrando aulas. 

O perfil acadêmico do corpo docente da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale é constituído por mais de 45% de mestres e doutores. Do total de professores, 

mais de 30% estão em Regime de Trabalho de Tempo Integral (TI).  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale leva em consideração a 

necessidade dos cursos e da Instituição, para a contratação de docentes em regime 

de tempo parcial e de tempo integral. 

 

Requisitos de titulação 

 

Considerando a docência na educação Superior como uma profissão de suma 

importância no processo de ensino-aprendizagem, a Universidade Vale do Rio Doce 
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- Univale entende que para exercê-la, como regra, é necessário que os professores 

apresentem a experiência solidificada e a titulação compatível com a área de atuação. 

A composição do corpo docente atende aos critérios estabelecidos no Artigo 66 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação.  

A documentação comprobatória da titulação dos docentes fica disponível nas 

pastas individuais em arquivo físico. Para ser admitido o candidato deve apresentar, 

no mínimo, o título de Especialista ou diploma de Mestrado e/ou Doutorado. Na busca 

contínua pela excelência acadêmica, procura-se, nos processos de seleção docente, 

privilegiar os professores com reconhecida experiência profissional em sua área de 

atuação e formação. Assim, a universidade atende à exigência do Decreto nº 

9.235/2017 e da Portaria nº 23/2017. 

Em caráter eventual e por prazo determinado, a Universidade Vale do Rio Doce 

- 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. 

 

6.1.3 Política de Estímulo e Difusão para a Produção Acadêmica Docente 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale compreende que o estímulo e a 

difusão das produções acadêmicas se configuram em componente fundamental de 

expressão da sua missão institucional. Entende-se por difusão do conhecimento, as 

formas que tornam públicas as produções realizadas na Instituição. A percepção 

institucional de que é importante que as vozes dos docentes, discentes e 

pesquisadores transformem-se em registro escrito facilitando a proposição de 

instrumentos, tais como: oficinas, seminários, simpósios, entre outros, que incentivem 

a produção e a divulgação de artigos e ensaios em eventos e publicações próprias e 

externas.  

Ao ingressar na Instituição, os docentes iniciam um programa de formação, que 

faz parte da política de capacitação e qualificação docente, com ações específicas de 

capacitação e formação continuada, traduzidas em cursos de qualificação e 

atualização presenciais e a distância, atividades de extensão, incentivo às estratégias 

de pesquisa e inovação, além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-
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graduação. Tais ações têm por finalidade oferecer formação didática e pedagógica 

para seus professores e contribuir na atualização e aprofundamento de seu corpo 

docente nos processos acadêmicos de ensino e aprendizagem articulados à pesquisa 

e à extensão.  

As ações formativas visam agregar o domínio do conhecimento científico 

específico de sua área e as competências pedagógicas necessárias ao exercício da 

docência, às produções científicas e incentivam a participação dos docentes em 

eventos de âmbito local, nacional e internacional, incluindo a organização e publicação 

de revista acadêmico-científica. 

A Univale, nestes termos, na perspectiva de garantir a efetividade de sua 

política e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente, incentiva 

seus professores a participarem de eventos acadêmicos (simpósios, seminários, 

congressos) locais, nacionais e internacionais em que possam apresentar e submeter 

a uma discussão entre pares a sua produção. Também estimula os cursos de 

graduação e pós-graduação, além das áreas de ensino e pesquisa, a organizarem 

eventos em que não só os corpos docente e discente apresentem seus trabalhos, mas 

também acolham profissionais de outras Instituições que possam dialogar a partir de 

uma posição diversa de pesquisa e reflexão organizada. Pode-se destacar o Simpósio 

de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale que acontece anualmente desde 2003, 

ininterruptamente. Um espaço para o diálogo e a socialização da produção acadêmica 

e científica empreendida na universidade e/ou por seus atores em parcerias com 

outras instituições. 

A produção acadêmica tem papel fundamental no desenvolvimento institucional 

e social, influenciando diretamente na qualidade de formação dos estudantes.  

A Política de Estímulo e Difusão para a Produção Acadêmica Docente da 

Univale tem por objetivo estimular a difusão das produções acadêmicas na graduação 

e pós-graduação, promovendo a divulgação dos conhecimentos científicos, didático-

pedagógicos, tecnológicos, artísticos e culturais que constituem patrimônio da 

humanidade. Com ela, pretende-se levar ao conhecimento da sociedade a produção 

acadêmica institucional, no sentido de cumprir a função social da Instituição, buscando 

aliar ensino, pesquisa e extensão.  

Essa política objetiva, ainda, ampliar a publicação nacional e internacional em 

veículos qualificados, prioritariamente indexados nas bases WebQualis/CAPES, 
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Scopus, entre outros; fortalecer a cooperação de pesquisa junto às instituições 

parceiras; estimular a constituição de novos grupos de pesquisa, bem como consolidar 

os existentes com a expansão das suas atividades de pesquisa e desenvolvimento; 

incentivar a mobilidade dos pesquisadores e a consequente visibilidade das suas 

pesquisas com o estímulo à participação em conferências científicas e/ou 

tecnológicas. 

Com relação ao incentivo à produção acadêmica, tecnológica e cultural 

qualificada, foram definidos os seguintes objetivos: (a) realizar o monitoramento da 

produção científica na Univale; (b) estimular a participação de docentes, 

colaboradores e de alunos em eventos nacionais e internacionais; (c) alentar a 

participação em cursos de idiomas, visando à capacitação das pessoas para vivenciar 

a experiência de intercâmbio educacional; e (d) fomentar interfaces entre atividades 

de pesquisa, ensino e extensão. 

Para garantir a implementação dessa política referida, a instituição estabelece 

como instrumentos e ações de estímulo à difusão de produções acadêmicas 

docentes: (a) incentivo à organização de eventos em que não só corpo docente e 

discente apresentem seus trabalhos, mas que também acolham profissionais de 

outras instituições e sejam abertos à comunidade; (b) independentemente do apoio 

financeiro, a instituição estimula a participação de docentes em eventos científicos 

para apresentação de seus resultados de pesquisa, quando libera o professor de suas 

atividades, mediante a solicitação de afastamento junto à Coordenação do Curso; (c) 

apoio aos grupos de pesquisa e aos projetos de pesquisa deles derivados; (d) apoio 

à iniciação científica e realização de simpósios anuais de iniciação científica. 

Destaca-se como algumas das ações de estímulo e difusão para a produção 

acadêmica docente com resultados exitosos e inovadores: a) o Prêmio Inovação, uma 

iniciativa da Pró-reitoria de Graduação- PROGRAD, que foi instituído em 2016, tendo 

como objetivo incentivar e reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e 

consequentemente difusão das produções acadêmicas. Este evento premia os 

professores que se destacaram por buscarem um jeito novo e modernizado para o 

processo de ensino-aprendizagem, dando visibilidade à Univale. Importante ressaltar 

que está em processo de elaboração um livro com todos os trabalhos premiados. b) o 

livro “Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da Univale”. Uma 

obra organizada a partir de relatos de práticas interdisciplinares de ensino, pesquisa 
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e extensão, desenvolvidas pelos cursos de graduação da Universidade Vale do Rio 

Doce, entre os anos de 2016 e 2018, colocando à disposição da comunidade 

acadêmica e científica os resultados dessas experiências, a integração e diálogo 

intercursos, os sucessos e desafios, demonstrando a consolidação de um ensino 

comprometido com a formação dos estudantes para a compreensão da complexidade 

nas quais se veem imersos, e para atuação em equipes interdisciplinares e 

multiprofissionais. c) Revista Científica da Faculdade de Ciências da Saúde – FACS, 

da Univale. O periódico, que chegou ao número 23, é qualificado pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com o Qualis B5. A revista 

é escrita pelos docentes e discentes do Núcleo da Saúde da Univale, composto pelos 

cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Medicina, 

Psicologia e Odontologia, e aborda diversos assuntos de relevância das áreas. d) 

Revista Engenhar que apresenta 13 anos de tradição marcando sua trajetória. O 

periódico mostra as principais atividades do Núcleo de Ciência e Tecnologia da 

Univale, sendo um importante instrumento na difusão das informações sobre os 

cursos e sobre as próprias profissões. e) Revista Saúde no Campo, uma revista em 

quadrinhos que nasceu de uma dissertação do Programa de Mestrado Gestão 

Integrada do Território - GIT, por iniciativa da Educação Popular em Saúde, de 

contribuições do grupo de pesquisa sobre a bactéria H. Pylori no Córrego dos 

Melquíades e com o apoio institucional. f) Livro digital Percursos de formação integral: 

trajetórias interdisciplinares no PIBID Pedagogia, que descreve as atividades do 

projeto institucional da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, intitulado “Educação 

e docências em tempo integral: territórios educativos”, vivenciadas no triênio 2014-

2016, no âmbito do curso de Pedagogia, com financiamento do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência - Pibid da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior - Capes. Esse livro tem por objetivo registrar e 

compartilhar experiências formativas do programa que se materializaram em 

produção acadêmica, articulação entre teoria e prática e entre as licenciaturas da 

Univale e o campo de atuação docente em Governador Valadares, fazendo desse 

registro um exercício de reflexão, de leitura das experiências percorridas. g) o Setor 

de Gestão Pedagógica procura estimular publicações conjuntas com os docentes em 

congressos e outros eventos da área educacional, como forma de estímulo e difusão 

do conhecimento de maneira compartilhada com a comunidade acadêmica. h) os 
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cursos de graduação tem mudado o formato das apresentações de Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC para artigo científico, fomentando assim as publicações 

junto com os discentes. i) promoção de oficinas de elaboração de resumos científicos 

com o objetivo de contribuir com a escrita de trabalhos para o Simpósio de Pesquisa 

e Iniciação Científica da Univale, inclusive com a realização de Seminários e Semanas 

Acadêmicas visando ao estímulo e à difusão da produção acadêmica. 

 

6.1.4 Política de Capacitação e Qualificação Docente 

 

Os docentes da Universidade Vale do Rio Doce - Univale são fundamentais e 

valiosos na complexidade do processo de ensino-aprendizagem, por essa razão, a 

capacitação e formação continuada contribui com o aprimoramento e fortalecimento 

do vínculo docente para que forneçam um ensino de qualidade.  

Nesse contexto, o corpo docente da Univale é formado por profissionais que 

apresentam amplos conhecimentos do curso que irão ministrar além de experiência 

laboral em seu campo de atuação e uma forte vocação para formação. Ao ingressar 

na Instituição, iniciam um programa de formação docente, com o objetivo de 

desenvolver a consciência de que ensinando aprende-se ainda mais e por isso é 

preciso estar constantemente se capacitando para aprender enquanto ensina.  

Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, a universidade instituiu 

uma Política de Capacitação e Qualificação Docente que oportuniza a formação para 

docência e tutoria no âmbito do seu exercício, em consonância com este PDI. A partir 

desta política de incentivo, instituem-se ações específicas de capacitação e formação 

continuada, traduzidas em cursos de qualificação e atualização presenciais e a 

distância, atividades de extensão, incentivo às estratégias de pesquisa e inovação, 

além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação. 

A política de capacitação e qualificação docente da Univale tem por finalidade 

oferecer formação didática e pedagógica para docência e tutoria e contribuir na 

atualização e aprofundamento de seu corpo docente nos processos acadêmicos de 

ensino e aprendizagem articulados à pesquisa e à extensão. As diversas ações 

formativas estão estruturadas em três modalidades: Apoio à qualificação acadêmica 

e titulação de docentes; Incentivo à pesquisa/iniciação científica e extensão; 
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participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; e cursos de 

formação continuada. 

A política de capacitação e qualificação docente da Univale visa agregar o 

domínio do conhecimento científico específico de sua área e as competências 

pedagógicas necessárias ao exercício da docência e tutoria com práticas 

consolidadas e institucionalizadas.  

Para tanto, existe a constante preocupação no sentido da intensificação das 

ações de capacitação docentes já existentes, com vistas ao melhor desempenho 

pedagógico dos professores, principalmente daqueles recém-contratados na 

instituição. Esse programa prevê a realização de encontros e o estabelecimento de 

diálogos com as áreas didáticas, no sentido de superar a dicotomia entre formação 

técnica e formação pedagógica. 

Com o intuito de harmonizar as atividades docentes com as necessidades dos 

projetos pedagógicos de curso, e, considerando as diversas origens formativas dos 

docentes, a instituição, por meio do Setor de Gestão Pedagógica - GEPE e Núcleo de 

Educação a Distância - NEAD, orienta seus docentes nos seguintes aspectos: 

I. Quanto ao PDI da Univale: 

a) Missão, visão, valores, negócio 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; 

c) Metodologia de avaliação e tratamento dos resultados; 

d) Atuação do Núcleo Docente Estruturante e do colegiado de curso; 
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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 GEPE e NEAD. 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 Universidade Vale do Rio Doce - Univale estimula a qualificação acadêmica 

por meio de: 

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. Fomento à participação docente em eventos científicos, técnicos, 

artísticos e culturais, com liberação de seus professores das atividades; 

V. Requisitos para progressão na carreira docente que contemplem 

titulação e produtividade. 

 

As necessidades de formação e capacitação são evidenciadas, utilizando 

subsídios dos processos avaliativos desenvolvidos no âmbito da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), além das necessidades evidenciadas pelas coordenações de 

cursos, pela gestão institucional e levantamentos feitos com os próprios docentes.  

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 oferecidos 



213 

  

pela instituição, com benefício de descontos sistematizados e garantidos por portaria 

da mantenedora.  

O corpo docente da Instituição é capacitado, semestralmente, por meio de 

Encontros Pedagógicos presenciais que incluem além de reuniões diversas com as 

Pró-reitorias, coordenações de curso e reitoria, uma programação de oficinas 

alinhadas ao desenvolvimento docente e voltadas a questões pedagógicas e 

didáticas. 

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 científico-tecnológicos e das relações sociais. 

Ainda dentro da Política de capacitação e qualificação docente, a Univale apoia 

a participação de seus professores em eventos científicos, técnicos, artísticos e 

culturais, permitindo que o docente compareça a esses eventos externos, sempre que 

tiver oportunidade, tendo abonadas as suas faltas desde que documentado o evento 

e aprovado pelo coordenador de curso respectivo, com anuência da assessoria de 

graduação. Os eventos internos de cunho científico, técnico, artístico e cultural são 

estendidos gratuitamente a todos os docentes das áreas de conhecimento. 

 

6.1.5 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. 

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/módulos que o docente ministra no curso. Assim, para cada 

disciplina/módulo, 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. 
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Assim, o acompanhamento da execução do trabalho docente é continuado 

tendo início no processo de seleção e contratação, passando pelo processo de 

avaliação de desempenho realizado semestralmente, mediante a escuta dos 

estudantes, dos coordenadores e da própria autoavaliação dos docentes. Para auxiliar 

no acompanhamento e desenvolvimento do trabalho docente, os professores recebem 

feedbacks semestrais de seus coordenadores de curso, considerando aspectos 

qualitativos e quantitativos. A partir dos resultados da avaliação, fornecidos pela CPA, 

as ações de formação e desenvolvimento são revisadas e planejadas, atendendo aos 

pontos de melhorias identificados. 

 

6.1.6 Expansão do Corpo Docente 

 

Durante a vigência deste PDI, a estrutura organizacional da Universidade Vale 

do Rio Doce - Univale será constantemente avaliada, tomando-se em conta as 

demandas de expansão e os aportes tecnológicos disponíveis, de modo que haja 

ajustes, quando necessário, que reflita as melhores práticas de gestão acadêmica e 

administrativa de instituições de ensino superior.  

A expansão do corpo docente tem por pressuposto a manutenção dos 

percentuais de qualidade satisfatórios, considerando a legislação vigente e seus 

percentuais para Universidade, portanto, considerados os 100% de docentes, o 

quadro docente será monitorado de modo que se mantenham os percentuais de 

doutores, mestres e especialistas, bem como de docentes de tempo integral, parcial 

e horistas, garantindo, assim, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

 

6.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DE TUTORES 

 

O pessoal Técnico-Administrativo da Universidade Vale do Rio Doce é 

composto por colaboradores que realizam funções diversas nos espaços de apoio e 

atendimento aos discentes, nos setores de regulação e suporte Acadêmico, como 

Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Espaço A3 – Apoio ao Aluno, nos setores de 

Qualidade, Administrativos e Financeiro, nos Laboratórios Técnicos e específicos, na 

Tecnologia da Informação e na Infraestrutura da Instituição. 
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6.2.1 Os critérios de seleção e contratação 

 

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, sempre mediante 

processo seletivo. 

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/módulos na 

modalidade a distância, a contratação será feita levando-se em conta as 

especificidades dessa modalidade de ensino. A instituição pode optar pela 

contratação de professores tutores e neste caso seu contrato será para a função 

docente. 

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. 

Quando há necessidade de recrutar pessoal técnico-administrativo prevalecem 

os seguintes princípios:  

I. valorização e aproveitamento dos talentos internos – prática efetuada pela 

movimentação de pessoal (realocações, promoções e transferências internas), 

destacando as vantagens que tal procedimento propicia à Instituição, bem como 

indução a motivação e constante interesse evolutivo entre seus colaboradores; 

e  

II. recrutamento no ambiente externo: com base na imagem de solidez e 

credibilidade conquistada pela Instituição, busca-se atrair os melhores talentos 

disponíveis no mercado de trabalho.  

 

O processo de contratação é feito por meio de seleção, iniciando com a 

formalização da vaga e a publicação do 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 
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exames médicos de contratação condizentes (audiometria, análises clínicas 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 os cargos identificados na divulgação das vagas, 

de forma interna e externa.  

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 Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale. 

 

6.2.2 Políticas de capacitação e qualificação  

 

Os técnicos-administrativos e os tutores são capacitados no exercício de suas 

atividades específicas e obedecem aos critérios estabelecidos no Regimento Geral da 

Instituição. 

A Universidade Vale do Rio Doce - 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. Historicamente, vários colaboradores da 

Univale têm se graduado, utilizando esses benefícios e recebendo a oportunidade de 

progredir na carreira.  

Docentes/tutores são os atores que mais interagem com os estudantes no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), daí a importância de terem formação 

acadêmica na área da disciplina, conhecimento especializado dos temas abordados 

e disposição didática para a educação a distância, o que engloba o uso adequado de 

estratégias de comunicação, metodológicas e de relacionamento, além do próprio 

domínio de uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Univale. 

Além disso, docentes/tutores participam de reuniões, recebem suporte técnico 

e pedagógico e têm a oportunidade de trocar informações sobre melhores práticas, o 

que facilita a identificação e adoção de ações inovadoras de retenção e sucesso 

acadêmico dos estudantes.  
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A equipe do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é responsável pelo 

aprimoramento e capacitação do corpo de tutores presenciais e a distância da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Os tutores recebem suporte técnico e 

pedagógico fornecido pela equipe de NEaD, por meio de reuniões presenciais e a 

distância e troca de informações por meio de recursos de comunicação on-line. 
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6.2.3 Expansão do Corpo Técnico-Administrativo e de Tutores 

 

Durante a vigência deste PDI, a estrutura organizacional da Universidade Vale 

do Rio Doce - Univale será constantemente avaliada, tomando-se em conta as 

demandas de expansão e os aportes tecnológicos disponíveis, de modo que haja 

reordenamento, quando necessário, que reflita as melhores práticas de gestão 

acadêmica e administrativa de instituições de ensino superior.  

Para o período de vigência do PDI, está prevista a expansão de cerca de 10% 

(dez por cento) do corpo técnico-administrativo, envolvendo a implementação de 

processos e sistemas para a otimização dos serviços prestados; estando esse 

percentual condicionado à expansão da instituição. 

 

6.3 PROGRAMA ORGULHO EM PERTENCER 

 

O Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale, idealizado pela Pró-

reitoria de Graduação, visa à consolidação de relações mais humanizadas, 

conscientes do seu papel e de seus valores de respeito ao ser humano e a empatia 

entre os colaboradores, setores e ainda ao público em geral.  Almeja resgatar a 

essência de uma instituição que há mais de cinquenta anos cumpre o papel de 

oferecer um ensino de qualidade e busca 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 de seus colaboradores. 

O Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale foi concebido e está 

apoiado no diferencial de construir um melhor ambiente de trabalho com maior 

sinergia possível entre os colaboradores e está alicerçado sobre quatro pilares:  

I. Implantação junto aos colaboradores do Projeto Compartilhar; 

II. Realização de Cafés com propósito; 

III. Implantação de uma Mídia Social Interna; 

IV. Ações de Integração e Humanização. 

 

São objetivos do Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale: 

I. Preparar os colaboradores para terem sensibilidade e empatia para atender com 

humanismo as comunidades internas e externas da FPF/Univale;  
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II. Fortalecer a autoestima dos colaboradores, para que estejam preparados para 

lidar com situações adversas ligadas tanto ao atendimento do público em geral 

quanto às situações pessoais e de relacionamento com os colegas;  

III. Estabelecer um formato de capacitação e formação mais humanizada, que se 

diferencie dos antigos modelos mais formais e que, justamente pela mecânica 

mais leve e interativa, promova uma maior apreensão dos conhecimentos 

desenvolvidos;  

IV. Aumentar o nível de satisfação dos colaboradores, para que se sintam mais 

incluídos na universidade e na equipe da qual fazem parte, tendo orgulho em 

pertencer a ela.  

 

Como parte da política de pessoal institucional, o Programa Orgulho em 

Pertencer #somostodosunivale é inovador na cultura da FPF/Univale, que promoverá 

uma nova visão sobre a importância de atuar dentro de um modelo que tem como 

premissa integrar todas as áreas de atuação, reforçando a importância de todos os 

profissionais, independentemente da área onde atuam. Nesse sentido, o programa 

cumpre o importante papel de preparar os colaboradores para a sensibilidade e 

empatia necessárias a atender, com humanismo, os clientes da Universidade Vale do 

Rio Doce e demais mantidas.  

Destaca-se ainda que a formação mais humanizada e menos formal pode 

integrar níveis diferentes de formação e conhecimento e, promover uma maior 

apreensão dos conhecimentos desenvolvidos, tornando os colaboradores mais 

satisfeitos com o seu dia a dia de trabalho. Isso ocorrerá na medida em que, 

apreendendo melhor os conhecimentos, o colaborador compreenderá melhor tanto 

aquilo que executa, quanto aquilo que a Universidade oferece à comunidade. E terá, 

com isso, orgulho crescente em pertencer a ela.  
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7 INFRAESTRUTURA FÍSICA  

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale está instalada em dois Campi com 

área construída de 51.284,17m2 em um terreno de 399.823,98 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)  387.474,84 45.517,07 

Total  399.823,98 51.284,17 
Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes – SEPLAM (2019) 

 

O Campus I situa-se no bairro Vila Bretas. É constituído por um complexo de 

03 prédios, onde funcionam os cursos de Administração, 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 62 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. 
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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 4 1.071,05 5 1.227,05 

Escritório Modelo   1 78,5 1 78,5 

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 51 573,12 61 722,46 

Laboratórios de ensino    51 4.783,44 51 4.783,44 

Laboratórios de informática  2 146,7 9 640,98 11 787,68 

Núcleos e laboratórios de pesquisa   5 408,67 5 408,67 

Parque da Ciência   1 185,36 1 185,36 

Polo de Assistência às Pessoas com 
Deficiência 

  1 285,57 1 285,57 

Salas de aula  27 1.717,78 72 4.477,90 99 6.195,68 

Salas de aula com recursos 
multimídias  

0 0 33 2.088,95 33 2.088,95 

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 

Sala para Ensino a Distância   1 68,87 1 68,87 

Núcleo Universitário de 
Empreendedorismo - NUVEM 

  1 51,42 1 51,42 

Espaço Integrador das Engenharias, 
Arquitetura e Urbanismo - ELO 

  1 21,51 1 21,51 

Instalação para Assessoria de 
Extensão e Coordenação EaD 

  1 180,14 1 180,14 

Coordenação da Medicina   1 292,62 1 292,62 

Laboratório de Medicina - 
Habilidades II 

  1 460,29 1 460,29 
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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 

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: dispostos nas áreas externas e corredores. 

k) Bebedouros: dispostos em áreas de circulação e corredores. 
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II. Salas especiais – utilizadas para todos os cursos nos diversos níveis, 

totalizando 15 salas. A ocupação das salas é gerenciada por meio do sistema 

SIU/SEPLAM com acesso pelo Portal da Univale. 

 

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 acesso à internet, suporte e/ou 
Retroprojetor.  

Salas de projetos em 
arquitetura e 
desenhos 

650,02 06 Salas climatizadas, equipadas com 
pranchetas ou bancadas de trabalho para 
atender as necessidades dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo; carteiras; mesa de 
trabalho do professor e lousa branca. 

Anfiteatro 1.613,13 3 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. 

Sala Uni InterAtiva 68,87 1 Ambiente climatizado, preparado 
visualmente para estratégias inovadoras, 
equipada com mesas modulares e cadeiras, 
mesa de trabalho do professor, lousa 
branca, verde e digital. São equipadas com 
acesso à internet, suporte e Datashow.  
 

Fonte: SEPLAM (2019) 

 

III. Instalações de laboratórios, clínicas e ambulatórios: utilizadas para todos 

os cursos nos diversos níveis, totalizando 74. 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: 



224 

  

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,  

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.  Possuem 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) – Os Campi da Instituição possuem salas dos 

professores que contam com cadeiras, mesas, armários, bem como, espaço 

para a guarda de material didático e material pessoal. O ambiente proporciona 

conforto e comodidade para que o docente possa interagir e realizar suas 

atividades relacionadas à docência. A dimensão da sala está de acordo com a 

quantidade de professores que circulam por esse ambiente. A sala dos 

professores apresenta ambiente climatizado, mobiliários ergonômicos e em 

caso de necessidade adaptados, acessibilidade para quem tem deficiência ou 

para quem tem mobilidade reduzida e por fim acesso à internet, além de um 

espaço de copa com café e água, com periódica manutenção patrimonial. 

Ressalta-se que a sala dos Professores atende, de forma eficiente, as questões 

de limpeza, conforto, dimensão, conservação e infraestrutura de informática.  

 

VI. Instalações para as coordenações de cursos – Seguem as mesmas 

diretrizes construtivas das instalações administrativas, acrescidas de 
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especificidades dos docentes nos diversos níveis, como ramal específico para 

o curso.  

 

VII. Salas para atendimento ao aluno – Seguem as mesmas diretrizes 

construtivas das instalações administrativas, acrescidas de especificidades do 

mobiliário específicas para o atendimento, como privacidade. 

 

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 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. 

 

X. Espaço Integrador das Engenharias e Arquitetura e Urbanismo – Seguem 

as mesmas diretrizes construtivas das instalações administrativas, acrescidas 

de especificidades do mobiliário específicas para o atendimento aos alunos.  

 

XI. Assessoria de Extensão e Coordenação dos cursos EaD – Seguem as 

mesmas diretrizes construtivas das instalações administrativas, acrescidas de 

especificidades do mobiliário específicas para o atendimento. 

 

XII. Núcleo Universitário de Empreendedorismo – Seguem as mesmas 

diretrizes construtivas das instalações administrativas, acrescidas de 
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especificidades do mobiliário específicas para trabalhar a criatividade, trabalho 

em equipe e o empreendedorismo com alunos e professores.  

 

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). 
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7.1 POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA  

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale projeta redimensionar sua 

infraestrutura mediante análise constante; 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, diante das 

inovações que se apresentam. 

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 de 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: 

I. Setorização da Estrutura dos cursos por área de conhecimento; 

II. Reordenamento e redimensionamento dos setores e ambientes 

administrativos e acadêmicos; 

III. Aumento do número de salas de aula; 

IV. Aumento do número de salas com recursos de multimídia. 

 
7.1.1 Infraestrutura tecnológica 

 

Os integrantes da comunidade acadêmica estão interligados por rede de dados 

para compartilhamento de informações, acesso à internet, impressões, acervo das 

bibliotecas e telefonia.  

Atualmente, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale conta com dois links 

diferenciados de acesso à internet. O primeiro atende a 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.  
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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 

utilizadas 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.  

A infraestrutura tecnológica da Univale procura trabalhar com o que há de mais 

moderno nas áreas de segurança e alta-disponibilidade, a fim de garantir a integridade 

das informações e serviços mantidos pelo Departamento Tecnológico da Instituição. 

Os serviços mantidos são classificados como: essenciais e auxiliares.  

Os serviços essenciais, atendendo ao plano de contingência, trabalham com 

os conceitos de redundância e replicação, de modo a garantir as condições de 

funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os serviços mantidos são 

cobertos pelo serviço de backup que realiza cópias periodicamente. 

Dessa forma, a infraestrutura tecnológica da Univale atende às necessidades 

da instituição através da disponibilidade contínua dos serviços oferecidos à 

comunidade acadêmica. Para isso, o setor responsável pela administração 

tecnológica investiu na expansão da rede física através de fibra óptica e, também, por 

meio da redundância dos serviços e equipamentos considerados essenciais aos 

alunos e professores. 

Para o acesso à Internet foi implantando um link redundante, a sala de 

servidores possui um sistema de no-break e gerador de energia para eventuais 

problemas quanto ao fornecimento de energia elétrica.  

O acesso aos recursos tecnológicos da Univale é feito por meio de Identidades 

Digitais, que são fornecidas aos novos colaboradores e alunos no momento de seu 

ingresso à Instituição, e posteriormente revogadas com o seu desligamento. 

A rede de dados é interligada entre os prédios por meio de fibra ótica e 

internamente por cabeamento estruturado, trafegando os dados em gigabit. 

A Instituição dispõe de tecnologia wireless em todas as áreas cobertas dos 

campi para acesso à Internet. Esse acesso está disponível para estudantes, 
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colaboradores (professores e pessoal técnico-administrativo) e visitantes. O acesso à 

Internet é garantido por meio de um link redundante. 

 O Departamento Tecnológico da Instituição conta com uma equipe 

especializada para o atendimento de TI das áreas acadêmica e administrativa. 

Utilizando-se de uma ferramenta desenvolvida internamente para gestão dos 

atendimentos, os solicitantes conseguem acompanhar, em tempo real, todo o 

andamento de sua solicitação e, ao término, validar as ações realizadas pelos técnicos 

de TI. 

Esse departamento institucional é responsável ainda por gerir todo o parque 

computacional da Univale. Periodicamente, são realizadas pesquisas buscando a 

aquisição de equipamentos mais modernos para substituição dos mais antigos. 

Todos os novos equipamentos são preparados seguindo um rigoroso critério 

de instalação, onde somente softwares gratuitos ou licenciados são instalados. 

O licenciamento com a empresa Microsoft garante que todos os computadores 

da Univale estejam cobertos para o uso do sistema operacional Windows e da suíte 

de aplicativos Office. O licenciamento ainda garante a participação no programa 

Imagine que disponibiliza ferramentas voltadas para o desenvolvimento de softwares 

aos cursos de tecnologia. 

A parceria com a empresa Google disponibiliza ferramentas como a G-Suite for 

Education que colaboram para um aprendizado mais dinâmico. 

A parceria com a empresa Autodesk permite a utilização de aplicativos como o 

AutoCAD e Revit (amplamente utilizados pelas áreas de arquitetura e engenharia), 

em todos os computadores dos laboratórios de informática. 

O licenciamento com a empresa Adobe permite a utilização de diversas 

ferramentas altamente utilizadas no mundo inteiro, nas áreas de edição de imagens, 

áudio e vídeo, como: Photoshop, Premiere e Illustrator. 

Há ainda, outras parcerias e licenciamentos com softwares para outras áreas 

de ensino, como: Ciências Contábeis, Nutrição, Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo, além dos laboratórios de informática.  

Importante destacar o licenciamento do Ábaris SeAD da empresa Stoque, que 

é uma solução GED para digitalização do acervo acadêmico da instituição, em 

conformidade com o Decreto Presidencial nº 9.325 de 15 de dezembro de 2017 e das 

Portarias do MEC nº 315 de 4 de abril de 2018 e nº 330 de 5 de abril de 2018. 
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Dessa forma, a infraestrutura de execução e suporte da Univale atende às 

necessidades da instituição proporcionando a disponibilidade dos serviços e recursos 

apropriados para a sua demanda. A instituição preocupada com o acesso permanente 

implantou um link de redundância entre a Univale e o seu provedor, que utiliza 

infraestrutura diferente, que é a rádio frequência ao invés de fibra ótica e entrega a 

mesma velocidade, sempre que necessário, com o objetivo de atender o plano de 

contingência.    

A Univale conta com um Sistema Integrado Universitário – SIU internamente 

desenvolvido por seu setor de informática em diversos módulos específicos para 

atender a comunidade acadêmica no desenvolvimento de suas atividades. E seu 

sistema de registro acadêmico integra plenamente os portais do professor e do aluno 

ao sistema de gerenciamento de aprendizagem Moodle. 

Além disso, os computadores de consulta disponibilizados na Biblioteca 

possuem software de leitura de tela para deficientes visuais. 

As políticas de renovação de equipamentos de informática contemplam os 

quesitos de sustentabilidade e descarte ecológico por meio da identificação periódica 

das necessidades de manutenção e aquisições. Com base nisso, é definida 

necessidade de investimentos em informática, para cada ano, todos os aparelhos 

obsoletos são encaminhados à Associação dos Catadores Natureza Viva - ASCANAVI 

que faz a coleta de materiais para a reciclagem. Sendo assim, nosso processo de 

renovação se dá de forma sustentável e social o que contribui com as políticas sociais 

da cidade, de forma a influenciar outras instituições e empresas. 

 

7.1.2 Salas de apoio de informática  

 

A Universidade Vale do Rio Doce possui laboratórios de informática para aula 

e para uso geral, disponíveis para os alunos ampliarem a experiência acadêmica. Para 

suportar esses recursos, a Instituição possui uma equipe de profissionais específica 

para esse fim e por meio de um regulamento de uso dos laboratórios de informática, 

define as normas de segurança e os processos para manter o ambiente totalmente 

atualizado e funcional. As normas dos laboratórios são detalhadas nos seus 

regimentos específicos, estando disponíveis em cada espaço, em local de fácil 
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visualização e acesso. A Instituição possui 10 (dez) Laboratórios de Informática, 

sendo dois laboratórios no Campus I e oito laboratórios no Campus II. 

Todos os laboratórios de aula são climatizados e contam com equipamentos 

que atendem às demandas da Instituição, têm acesso à Internet de alta velocidade, 

softwares específicos para os cursos e infraestrutura para o ensino. O Departamento 

de Informática, Sistemas e Gestão da Informação - DISGI é o departamento 

responsável em manter e gerenciar a utilização dos laboratórios de informática da 

Univale, consultando, periodicamente, os coordenadores de cursos sobre novas 

necessidades. Para essa atualização periódica, a equipe de tecnologia da informação 

segue normas específicas próprias. 

Os espaços possuem boa iluminação, seu mobiliário possui condições 

ergonômicas adequadas, todos são equipados com ar condicionado e a quantidade 

destes equipamentos é proporcional à extensão do laboratório, o que permite uma 

boa ventilação durante as aulas. Para conservação dos espaços físicos, as equipes 

de limpeza atuam antes e depois das aulas.  

Para a manutenção dos laboratórios, a Instituição conta com uma equipe de 

tecnologia da informação em cada campus. Essa equipe realiza manutenções 

preventivas e corretivas periódicas dos equipamentos dos laboratórios, possibilitando 

a sua conservação em bom estado de funcionamento. Anualmente, é realizado o 

levantamento de necessidades de novas aquisições de equipamentos e o 

planejamento de longo prazo, visando à aquisição de novas tecnologias, bem como a 

expansão e a substituição do parque de máquinas. 

Em todos os espaços de laboratório há uma estrutura que contempla a 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em 

conformidade com o Decreto 5.296 de 2/12/2004, que regulamenta as Leis 10.048 de 

8/11/2000 e 10.098 de 19/11/2000. Os laboratórios de informática possuem acesso e 

acomodações adequadas para atender pessoas nestas condições (rampas, 

espaçamentos nas mesas e bancadas, sinalização, etc.). 

Os laboratórios dispõem de hardwares e softwares devidamente legalizados 

nas quantidades e nas especificações adequadas às atividades acadêmicas. Em 

todos os computadores estão instalados softwares de segurança para garantir que 

nenhum equipamento seja alvo de ataques maliciosos. 
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Os laboratórios de informática estão adjacentes às salas de apoio técnico. Os 

técnicos trabalham em horários alternados para poderem atender às demandas 

necessárias em todos os turnos. Todos os técnicos são capacitados e possuem 

experiência em atendimento, prestando suporte ao usuário. 

Como exemplo de iniciativa inovadora pode-se citar que, para que os 

estudantes possam continuar desenvolvendo os seus estudos e realizando os seus 

trabalhos acadêmicos depois das aulas práticas em laboratórios de informática, a 

Univale disponibiliza, gratuitamente, a licença do Pacote Office 365 para os seus 

estudantes, além de outros softwares específicos. 

Mediante essa descrição, entende-se que as condições de infraestrutura 

atendem às necessidades institucionais, contando com equipamentos, normas de 

segurança, espaços físicos, acesso à Internet, atualização de softwares, 

acessibilidade, serviços, suporte e condições ergonômicas adequadas às 

necessidades. 

 

7.1.3 Projeto de acervo acadêmico em meio digital 

 

O projeto de acervo acadêmico em meio digital da Univale encontra-se 

estruturado e em desenvolvimento pela Secretaria Acadêmica. O projeto utiliza-se de 

um processo metodológico que busca a integridade e a autenticidade de todas as 

informações contidas nos documentos originais. O projeto de acervo acadêmico digital 

está em conformidade com o Decreto nº 9.235/2017 e a Portaria nº 315/2018, 

utilizando como norteadores o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade 

e Destinação dos Documentos aprovados pela Portaria AN nº 92/2011. O acervo está 

no padrão PDA/A, possuindo forma de indexação que permite a sucessão em sua 

gestão de forma simplificada e intuitiva. Possui cópias de segurança e está disponível 

no endereço de credenciamento da Instituição, respeitando os requisitos de 

durabilidade, disponibilidade e segurança. Todo o acervo está devidamente certificado 

com a utilização do padrão ICP-Brasil. O detalhamento das etapas e procedimentos 

está detalhado na íntegra no projeto disponível na Secretaria Acadêmica e na Reitoria 

da Univale.  
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7.2 BIBLIOTECA CENTRAL E SETORIAL 

 

7.2.1 Espaço Físico da Biblioteca 

 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce - Univale divide-

se em Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz, situada no Campus Antônio Rodrigues 

Coelho – Campus II e Biblioteca Setorial, localizada no Campus Armando 

Vieira – Campus I. Esse Sistema de Bibliotecas abriga um acervo de mais de 113.500 

exemplares e realiza em média 37.500 empréstimos anuais, estando entre os maiores 

acervos do estado de Minas Gerais. 

Aberta ao público, a biblioteca permite o empréstimo domiciliar aos usuários 

vinculados à Instituição; alunos, professores, funcionários; e à comunidade externa a 

biblioteca é aberta a consultas in loco e estudos. 

A área total construída no Campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² 

destinados ao acervo e 89,92m² destinada aos usuários, com 57 assentos. 

No Campus II possui área total construída de 1446,06 m², sendo 331,36m² 

destinados ao acervo e 403,67 m² destinada aos usuários, com 210 assentos. 

O ambiente da biblioteca está distribuído em várias seções: guarda-volumes, 

setor de empréstimos/devoluções, acervo geral, hemeroteca (periódicos), obras de 

referência, multimídias, banco de trabalhos acadêmicos - Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC’s), salas de estudo em grupo, cabines de estudo individual, ala de 

computadores com acesso à internet e rede wi-fi em todo o ambiente da biblioteca, 

ala de consultas, salas de processamento técnico e instalações sanitárias acessíveis. 

A biblioteca possui espaços integrados para atendimento ao público. O amplo acesso 

destinado ao acervo bibliográfico e áreas administrativas aprimora os serviços 

oferecidos, a acessibilidade, a visibilidade e a circulação. As instalações das 

bibliotecas são adaptadas para portadores de necessidades especiais, incluindo 

corredores entre estantes, vagas demarcadas em estacionamento, rampa externa de 

acesso, sanitários e entrada/saída individualizada. 
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Quadro 1 Biblioteca – Descrição do espaço físico da biblioteca 

Biblioteca Características Finalidade Horário 

SETORIAL 
Campus I 

01 área livre para estudo 
individual, com 02 cabines e 08 
assentos e 15 mesas individuais 
com 15 assentos; 
 
01 área livre para estudo em 
grupo, com 05 mesas e 30 
assentos; 
 
04 computadores para consultas 
ao catálogo automatizado do 
acervo, biblioteca virtual e 
pesquisas na internet. 

Atendimento ao 
público em geral e aos 
cursos de Ciências 
Contábeis, Direito e 
Cursos Técnicos, com 
acervo das 
bibliografias básicas, 
complementares e 
periódicos científicos 
que compõem as 
bibliografias dos 
cursos ofertados. 

Segunda a 
Sexta das 8h 
às 13h e das 
17h às 22h. 

CENTRAL 
Campus II 

01 sala para estudo individual, 
com 06 cabines e 24 assentos; 
 
12 salas para estudo em grupo 
com capacidade para 58 
usuários; 
 
08 computadores para consultas 
ao catálogo automatizado do 
acervo, biblioteca virtual e 
pesquisas na internet; 
 
01 área livre para estudo em 
grupo, com 30 mesas e 100 
assentos; 
 
01 área livre para estudo 
individual, com 03 cabines e 12 
assentos; 
 
01 terminal exclusivo de 
consulta ao acervo; 
 
Sanitários masculinos e 
femininos acessíveis e 
bebedouro. 

Atendimento ao 
público em geral, aos 
cursos de graduação, 
pesquisa, pós-
graduação, mestrado, 
com acervo das 
bibliografias básicas, 
complementares e 
periódicos científicos 
que compõem as 
bibliografias dos 
cursos ofertados. 

Segunda a 
Sexta das 
07h às 22h e 
aos sábados 
das 8h às 
12h. 

Fonte: Sistema de Bibliotecas Univale (2018) 

 

O setor de empréstimos/devoluções possui computadores e impressoras 

conectados em rede destinados ao atendimento ao usuário. O setor de 
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processamento técnico possui computadores para realização das atividades que 

envolvem seleção, aquisição, catalogação, disponibilização e disseminação do 

acervo. A biblioteca possui área destinada à restauração de acervo com funcionário 

especializado (encadernador) em restauração de materiais impressos, maquinário 

(guilhotina, prensa e prancheta de desenho), 01 computador com software para 

edição de imagens e impressora colorida. A sala da chefia conta com 02 

computadores (apoio e bibliotecário-chefe), impressora e mesa de reuniões. 

 

7.2.2 Acervo da Biblioteca 

 

As Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce - Univale dispõem de um 

acervo constituído de materiais em diversos suportes tais como: livros, periódicos 

científicos CD’s, DVD’s, etc. São coleções bibliográficas atualizadas e adequadas aos 

currículos dos cursos de graduação: presencial e EAD, Pós-graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu e aos projetos de pesquisa e extensão da Instituição. 

A biblioteca possui assinatura da Biblioteca Virtual Universitária Pearson que 

integram prestigiadas editoras do selo editorial Pearson Education e mais de 20 

editoras parceiras. É uma plataforma dinâmica com mais de 7.400 títulos e com 

atualização periódica. Além da leitura digital dos livros, a plataforma disponibiliza aos 

usuários o acesso em smartphones e tablets por meio de aplicativo próprio e permite 

a integração com softwares para a inclusão digital de pessoas com deficiência visual. 

A Univale possui também convênio com o Portal de Periódicos da CAPES com 

mais de 130 bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento. É 

disponibilizado na página da Biblioteca em formato hiperlink mais de 450 títulos de 

periódicos eletrônicos de acesso livre e distribuídos para os cursos ofertados pela 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale de modo a suplementar o conteúdo 

ministrado nos cursos. 
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Quadro 2 Biblioteca - Dados gerais do acervo das Bibliotecas: 

Tipo de acervo Unidades 

Livros BC: Títulos 30.959 

Livros BC: Exemplares 68.654 

Livros BS: Títulos 6.231 

Livros BS: Exemplares 27.597 

Livros: BC+BS 37.190 

Livros – exemplares: BC+BS 96.251 

Biblioteca Virtual Pearson 7.449 

Periódicos BC: Títulos 257 

Periódicos BC: Exemplares 9.979 

Periódicos BS: Títulos 76 

Periódicos BS: Exemplares 1.829 

Periódicos Eletrônicos 486 

DVD‐CD‐ROM Software: Títulos BC+BS 586 

DVD‐CD‐ROM Software: Exemplares BC+BS 915 

Média empréstimos anuais BC+BS: 37.500 

Fonte: SISTEMA PERGAMUM (2018) 
  
Nota: BC: Biblioteca Central. 

BS: Biblioteca Setorial 

 

As Bibliotecas da Univale utilizam o Pergamum - Sistema Integrado de 

Bibliotecas, que tem como função gerenciar, atualizar e automatizar as atividades de: 

aquisição, catalogação, circulação de materiais, usuários, consultas, relatórios, 

serviços on-line, etc., permitindo também o intercâmbio de registros bibliográficos e o 

compartilhamento de produtos e serviços. Possibilita aos usuários o acesso on-line 

aos serviços da biblioteca na consulta ao catálogo, renovação de empréstimos e 

verificação de reservas, sendo tais serviços também acessíveis por dispositivos 

móveis. 

A biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: empréstimos 

domiciliares e renovações; fornecimento de referência bibliográfica dos títulos; 

Comutação Bibliográfica; Portal de Periódicos Univale; Portal de Periódicos CAPES; 
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Biblioteca Virtual Universitária Pearson; Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – 

BDTD Brasileira; Orientações sobre elaboração de trabalhos acadêmicos; 

Capacitação e orientação para acesso a bases de dados; além de visitas orientadas 

à Biblioteca.  

Os processos de catalogação realizados pelas bibliotecas obedecem às 

normas internacionais de padronização de registros bibliográficos. Utiliza-se a 

Classificação Decimal de Dewey - CDD, o Código de Catalogação Anglo-Americano - 

AACR2 e MARC21, sendo suas autoridades controladas por cabeçalhos oficiais da 

Biblioteca Nacional. 

 

7.2.3 Atividades Cooperativas 

 

A Rede Pergamum oferece a Indexação Compartilhada de Artigos de 

Periódicos - ICAP, que tem como objetivo compartilhar as publicações editadas pelas 

instituições que fazem parte da Rede. Atualmente, está com mais de 220 periódicos, 

39.600 artigos, sendo aproximadamente 25.640 artigos on-line. 

A biblioteca participa da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia - 

ReBAP, sob o nº BR1307.1, que é coordenada nacionalmente pelo Serviço de 

Biblioteca e Documentação do Instituto de Psicologia da USP (SBD/IPUSP) com o 

apoio do Conselho Federal de Psicologia. A ReBAP tem missão de contribuir para 

o desenvolvimento da Psicologia no Brasil por meio da promoção do uso da 

informação técnico-científica em Psicologia no sentido de garantir a construção e 

manutenção de fontes de informação essenciais ao ensino, pesquisa e práticas 

psicológicas. 

 

7.2.4 Política de aquisição, desenvolvimento e atualização do acervo 

 

A atualização e expansão do acervo seguem a política aquisição e 

desenvolvimento da coleção das Bibliotecas Central e Setorial aprovada pela 

mantenedora que norteia os processos decisórios envolvidos na seleção, aquisição 

ou mesmo no descarte do acervo, tornando dessa maneira um instrumento de 

planejamento e avaliação. 
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A formação do acervo e desenvolvimento de coleções volta-se para o 

desenvolvimento de coleções bibliográficas atualizadas e adequadas aos currículos 

dos Cursos de graduação: Presencial, Híbrido e EaD, Pós-graduação e Mestrado da 

Instituição, aos projetos de pesquisa e às atividades de extensão. Para isso, as 

Bibliotecas da Univale reúnem em seu acervo diferentes tipos de materiais 

bibliográficos e audiovisuais. 

Conforme PDI institucional, 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 de Cursos de 

Graduação expedidos pelo INEP/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. 

 

A formação do acervo das bibliotecas, a aquisição de materiais e a atualização 

bibliográfica estão orientadas para:  

 Dar apoio e suporte bibliográfico aos programas de ensino, pesquisa e 

extensão;  

 Atender a demanda da comunidade interna (alunos, professores e 

funcionários);  

 Fornecer materiais bibliográficos que elevem e atualizem o nível de 

conhecimento geral e específico de seus congregados;  

 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/módulos novos 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; 
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e) Assinatura e renovação de periódicos científicos para atender as indicações 

dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos. 

 

A aquisição/atualização do acervo passa por um programa permanente por 

meio de compras e doações. Anualmente, são realizados investimentos financeiros 

para atendimento e adequação à demanda bibliográfica e de infraestrutura.  

A aquisição de material bibliográfico é realizada mediante as solicitações dos 

docentes, atestando que a bibliografia é adequada em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos descritos no PPC, visando à atualização e considerando 

a natureza das unidades curriculares. A solicitação é referendada por relatório de 

adequação assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade em cada bibliografia 

da unidade curricular, com o número de alunos matriculados e a quantidade de 

exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.  

Após ser referendada pelo NDE, o processo de aquisição é iniciado com os 

coordenadores de curso encaminhando as solicitações à Biblioteca Central, que ao 

receber os pedidos faz a busca no acervo a fim de verificar a existência ou não da 

obra, bem como a sua quantidade. Caso seja necessária a aquisição, a biblioteca 

realiza os orçamentos e encaminha o pedido à Diretoria Executiva/Setor de Compras 

que realiza os orçamentos finais e a efetiva compra. A solicitação de compra é 

atendida desde que seja fundamentada a sua necessidade e que as obras estejam 

disponíveis no mercado.  

A aquisição/disponibilização de obras na Biblioteca Virtual é realizada 

diretamente pelas editoras, sendo de responsabilidade dessas junto à Biblioteca 

Virtual Universitária Pearson a disponibilização de novas obras no acervo. A 

atualização do acervo virtual é periódica e de responsabilidade das editoras parceiras 

junto ao fornecedor da Biblioteca Virtual.   

A avaliação do acervo da biblioteca é realizada sempre que necessário sendo 

empregados métodos qualitativos e quantitativos cujos resultados são comparados e 

analisados assegurando o alcance dos objetivos da avaliação da coleção. Participam 

do processo de avaliação o bibliotecário, a coordenação de curso e os docentes 

especialistas na área. Como ação corretiva após a análise do acervo é empregado o 

processo de desbastamento. O método utilizado pela biblioteca é o descarte do 

material, que após ser avaliado criteriosamente será excluído da coleção ativa. A 
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biblioteca reserva-se o direito de dar destinação aos materiais, seja para outras 

bibliotecas ou para instituições que demonstrem interesse em adquiri-los. 

Quanto aos critérios para a seleção qualitativa e quantitativa do acervo é 

priorizado o Projeto Pedagógico dos Cursos, observando: 

• Adequação aos objetivos educacionais da Instituição; 

• Adequação à demanda e perfil dos consulentes; 

• Autoridade do autor e do editor; 

• Nível de atualização do material; 

• Idioma acessível aos usuários. 

 

7.2.5 Recursos tecnológicos 

 

A Instituição possui estrutura tecnológica para suporte ao sistema de gestão e 

demais recursos tecnológicos adotados. A Biblioteca conta com o apoio dos 

profissionais do Departamento de Informática, de Sistemas e Gestão de Informação 

da IES os quais dão suporte aos sistemas utilizados pela biblioteca.  

No salão da biblioteca são disponibilizados 09 computadores com 

acesso à internet e software leitor de tela para inclusão digital de pessoas com 

deficiência visual e cobertura de rede wi-fi de acesso livre para o uso de dispositivos 

móveis.  

A página da biblioteca localizada no site da Univale oferece as seguintes 

informações e serviços: Horário de funcionamento, Normas de utilização, Manual para 

elaboração de trabalhos acadêmicos, Orientação para entrega de trabalhos 

acadêmicos, Fontes de informação disponibilizadas pela biblioteca, Trabalhos de 

Conclusão de Curso, Portal CAPES, Periódicos eletrônicos, Acesso ao catálogo, 

dentre outras.  

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s), listados na página da biblioteca 

por curso, estão autorizados pelos discentes/autores a serem disponibilizados no 

catálogo da biblioteca para fins de consulta, impressão ou download via internet. O 

Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos Univale também se encontra 

disponível na página institucional e fornece subsídios para a elaboração de trabalhos 

técnico-científicos, tendo ainda como objetivo promover a uniformização na 

apresentação dos trabalhos acadêmicos da Universidade. Esse manual é embasado 



241 

  

nas NBR’s elaboradas no Comitê Brasileiro de Informação e Documentação 

(ABNT/CB-014) que especifica princípios gerais à apresentação e à elaboração de 

documentos de caráter técnico-científicos.  



242 

  

8 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

8.1 POLÍTICAS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale percebe a avaliação como fonte de 

informações para assegurar a realização de atividades pedagógicas e institucionais, 

necessárias à promoção da 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 do desempenho dos coordenadores de Curso sob a ótica da gestão 

superior com base nos indicadores de avaliação dos cursos; 

V. Avaliação das atividades institucionais por meio dos projetos de extensão e 

intervenção social, sob o olhar dos parceiros e das comunidades envolvidas; 

VI. Avaliação do desempenho institucional, pelos órgãos empregadores e 

entidades conveniadas; 

VII. Avaliação de desempenho dos discentes, por meio do ENADE; 

VIII. Avaliação dos projetos de pesquisa/iniciação científica, pelos aceites para 

divulgação em encontros, conferências, congressos e publicações de artigos e 

resumos, além de relatórios finais. 

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 
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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. 

A Autoavaliação ou Avaliação Interna, realizada por meio da Comissão Própria 

de Avaliação da Universidade Vale do Rio Doce – CPA/Univale é um processo 

constante, orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da Autoavaliação Institucional da 

CONAES. Ela visa identificar os pontos positivos e em quais pontos a Universidade 

deve avançar, e propor medidas que melhorem a qualidade de toda a estrutura e 

ações vinculadas ao ensino e à aprendizagem, contando com a participação ativa dos 

diversos setores da Instituição.  

A Avaliação Externa, realizada pelas comissões designadas pelo INEP tem 

como referências os padrões de qualidade para a educação superior expressos nos 

instrumentos de avaliação e os relatórios de autoavaliações. O processo de avaliação 
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externa se orienta por uma visão multidimensional que busque integrar suas naturezas 

formativa e de regulação numa perspectiva de globalidade. 

 

8.2 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO 

PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

O processo de autoavaliação e acompanhamento do desenvolvimento 

institucional, instituído pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale, tem como 

concepção basilar a Lei nº10.861, de 14 de abril de 2004, que fundamenta o Sistema 

Nacional da Avaliação da Educação Superior – SINAES na busca pela 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 Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por 

representantes do corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e 

comunidade externa. 

A CPA/Univale busca desenvolver uma cultura de avaliação, sensibilizando a 

comunidade acadêmica sobre a necessidade das avaliações, integrando-as aos 

processos de planejamento de ações futuras, fornecendo subsídios na esfera 

administrativa e pedagógica, a fim de promover o autoconhecimento e o 

aprimoramento da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. 

 É um processo ético, coletivo, participativo, com informações válidas e 

confiáveis, cooperativo e coerente com o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

Universidade. Avalia a Instituição como um todo, assegurando uma participação 

responsável com indicativos que possibilitem a implementação de mudanças em 

todos os segmentos envolvidos e o uso efetivo dos resultados. 

A metodologia utilizada no processo de autoavaliação segue as orientações 

gerais do SINAES e prevê as seguintes etapas: preparação, sensibilização, 

desenvolvimento, consolidação da avaliação, devolutivas dos resultados e 

acompanhamento das melhorias propostas. 
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A autoavaliação da Universidade Vale do Rio Doce – 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 nº10.861/2004 que definiu as dez dimensões institucionais para a avaliação das 

instituições de ensino superior, contempladas no roteiro de autoavaliação institucional, 

publicação da CONAES/INEP. 

A autoavaliação na Universidade Vale do Rio Doce – Univale obedece à 

seguinte lógica: 

I. Planejamento das atividades, sensibilização da comunidade para reflexão 

sobre o processo de autoavaliação pela Comissão Própria de Avaliação-

CPA e equipe; 

II. Envolvimento dos funcionários de todos os setores na construção das 

dimensões a serem avaliadas; 

III. Participação ativa dos dirigentes da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale em relação ao apoio institucional necessário à seriedade do 

processo; 

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 prazo destinadas à superação das dificuldades e ao 

aprimoramento institucional; 

VI. Divulgação dos resultados por meio de ações da Comissão Própria de 

Avaliação junto aos cursos e setores avaliados. 

 

Para cada uma das 10 Dimensões previstas, a Universidade Vale do Rio 

Doce – 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 especificidades, possuem um fim em si 

mesmas. 
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Considerando os diversos atores da instituição, o processo de autoavaliação 

envolve: 

 

8.2.1 Avaliação da instituição pelos discentes – quesitos 

 

I. Aspectos Gerais do Curso; 

II. Atuação da Coordenação do Curso; 

III. Desempenho Docente; 

IV. Atuação dos Gestores da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

V. Infraestrutura Física; 

VI. Setores Administrativos e Acadêmicos. 

 

8.2.2 Avaliação do desempenho dos alunos nas atividades de ensino e de 

aprendizagem – quesitos 

 

I. Disciplinas/módulos; 

II. Estágio; 

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. 

 

8.2.3 Avaliação docente sobre a instituição e sobre o corpo discente – quesitos 

 

I. Aspectos Gerais do Curso; 

II. Atuação da Coordenação do Curso; 

III. Desempenho Docente; 

IV. Atuação dos Gestores da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

V. Infraestrutura Física; 

VI. Setores Administrativos e Acadêmicos. 
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8.2.4 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 fornecidas pelos egressos e pela 

comunidade externa é considerada para a revisão dos planos e programas da 

instituição, com vistas à atualização dos cursos, bem como à antecipação de 

tendências das carreiras profissionais. 

 

8.2.5 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. 

No instrumento, tanto dos discentes quanto dos docentes, aferem-se os 

processos administrativos diretamente envolvidos com esses segmentos do corpo 

social da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

Periodicamente, os responsáveis designados para as diversas ações 

programadas, seguindo o princípio da gestão por resultados, comparecerão frente à 

CPA, à Reitoria e aos demais órgãos gestores para a avaliação dos resultados 

alcançados e definição de novas ações, tendo como referência o Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

 

8.3 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A CPA dissemina a cultura avaliativa e trabalha para ampliar a percepção sobre 

a importância da autoavaliação em todas as áreas, envolvendo a comunidade interna 

e externa no processo, em reuniões periódicas, onde os membros da CPA elaboram 
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a programação para todas as fases e ciclos dos processos, organizando atividades 

para a sensibilização da comunidade acadêmica, priorizando datas para a conclusão 

dos instrumentos de avaliação e comunicação dos resultados. 

Destaca-se que composição da CPA ocorre com participação da sociedade civil 

organizada e de todos os segmentos da comunidade acadêmica, com paridade entre 

os membros dos segmentos, vedando a composição que privilegie a maioria absoluta 

de um deles e que, da mesma forma, seus instrumentos de avaliação abrangem toda 

a comunidade acadêmica. Participam do processo de avaliação interna, todos os 

segmentos da Comunidade Acadêmica: docentes, discentes e colaboradores técnico-

administrativos. Todos são responsáveis pela condução do processo, ora participando 

das discussões, estudos, construção de materiais e instrumentos, ora avaliando e 

sendo avaliados. 

A definição e a construção dos instrumentos se processam de forma reflexiva 

e buscam constantemente renovação com a elaboração de formatos que atendam às 

necessidades institucionais e as características do público-alvo do processo 

avaliativo. Cabe ressaltar que a adequação dos instrumentos e a utilização dos 

resultados da avaliação pelos órgãos gestores da instituição são focos centrais da 

CPA. 

 

8.4 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

8.4.1 Apuração e análise dos dados 

 

O processo avaliativo, realizado de forma cíclica e permanente subsidia o 

diagnóstico para o planejamento institucional, incorporando ações necessárias para a 

consecução da missão e dos objetivos estabelecidos. 

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, 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. 
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8.4.2 Utilização dos resultados das avaliações 

 

Toda a comunidade acadêmica tem conhecimento dos processos de avaliação 

interna e externa e a CPA promove o amplo compartilhamento desses processos, por 

meio de reuniões com as coordenações de curso, docentes, discentes e gestão, além 

de e-mails a professores e alunos, o site institucional, reuniões com representantes 

de turma, participação da CPA em eventos para apresentação dos resultados dos 

cursos de graduação, Boletim Acadêmico da Univale, cartazes, panfletos entre outros. 

Desta maneira, mediante um processo democrático e emancipatório, desencadeia 

ações que permitem explicar e compreender criticamente as estruturas e relações da 

Instituição, possibilitando um questionamento sistemático de todas as suas atividades, 

seus fins, seus meios, o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como a gestão, a 

infraestrutura e as condições gerais de trabalho, propondo alternativas viáveis para 

seu aperfeiçoamento constante. 

Os relatórios contendo os resultados e diagnósticos apresentados nas 

avaliações servem de referência para a atualização do PDI, elaboração do relato 

institucional, bem como são utilizados na orientação dos planos de ensino, de cursos 

e discutidos com os gestores 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. 

 

8.4.3 Divulgação dos resultados 

 

Os relatórios de autoavaliação da CPA, bem como as ações sugeridas e as 

ações desenvolvidas, são partilhados com a comunidade acadêmica por meio de 

reuniões com as coordenações de curso, docentes, discentes e gestão, além de e-

mails a professores e alunos, o site institucional, reuniões com representantes de 

turma, participação da CPA em eventos para apresentação dos resultados dos cursos 

de graduação, Boletim Acadêmico da Univale, cartazes, panfletos entre outros. 
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8.5 ETAPAS DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

8.5.1 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. 

 

8.5.2 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. 

 

8.5.3 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 Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale. As ações previstas nessa etapa são: 

• Organização das discussões sobre os resultados pela comunidade 

acadêmica e administrativa; 

• Divulgação para a comunidade dos resultados obtidos; 

• Planejamento da reflexão e utilização dos resultados, visando ao 

saneamento das deficiências encontradas. 
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8.6 MONITORAMENTO E REVISÃO DO PDI  

 

Caberá aos gestores da Universidade Vale do Rio Doce – 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, Pró-Reitorias, Assessorias e Coordenações 

de Curso. De posse das análises e conclusões com relação ao andamento pertinente 

e subsidiado 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 amplitude da análise dos resultados da Autoavaliação Institucional, 

primeiramente individual (o ator com seus resultados próprios), depois coletiva (por 

grupos sucessivos), permite uma (re)leitura permanente do planejamento institucional. 

É importante destacar a premissa adotada de sempre buscar o aperfeiçoamento. Isso 

é feito com os resultados do processo de Autoavaliação Institucional, quer ele esteja 

sendo desencadeado junto ao ensino desenvolvido em cursos de graduação ou de 

pós-graduação, quer seja junto à pesquisa, à extensão ou junto aos órgãos de apoio 

acadêmico e administrativo. 
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9 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRAS 

 

A sustentabilidade financeira da Instituição é assegurada pelo equilíbrio 

harmonioso entre receitas geradas e despesas. 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. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale é financeiramente mantida pela 

Fundação Percival Farquhar - FPF, 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 que possui 

patrimônio econômico, financeiro e imobiliário constituído por bens móveis e imóveis, 

sendo a execução orçamentária da sua gestão administrativa adequada e compatível 

com seu porte.  

Objetivando a execução de sua finalidade, a FPF disponibiliza à Instituição, 

recursos provenientes de: mensalidades, semestralidades, taxas ou contribuições; 

receitas provenientes de convênios, contratos ou serviços e saldos de exercícios 

financeiros, entre outras receitas.  

O planejamento econômico-financeiro para o quinquênio 2019-2023 foi 

elaborado com o objetivo de dimensionar e dispor de instrumentos para acompanhar 

e controlar a viabilidade econômico-financeira da Univale.  

Existe adequação entre a proposta de desenvolvimento da Instituição, nos 

termos do PDI, captação de recursos e a previsão orçamentária e compatibilidade 

entre os cursos oferecidos e os recursos disponíveis, bem como a existência de 

controle entre as despesas efetivas e as despesas correntes, de capital e de 

investimento.  

Em relação à política de investimentos, a Univale conta com um processo de 

aprovação e acompanhamento dos gastos, garantindo o retorno financeiro previsto e 

também a sua sustentabilidade. A Instituição realiza investimentos destinados à 

infraestrutura, capacitação docente e de técnico-administrativos, divulgação do 

conhecimento científico tendo como meta a excelência na oferta dos serviços 

educacionais. Os demonstrativos de capacidade e sustentabilidade financeira e o PDI 

estão condizentes com as políticas efetivas de aquisição de equipamentos e de 
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expansão e/ou conservação do espaço físico necessário à adequada implementação 

dos programas de ensino, pesquisa e extensão. 

A gestão financeira da instituição é pautada pelos seguintes objetivos:  

• Adotar o orçamento no processo de gestão do plano de metas visando servir 

de referência para a avaliação das atividades e tomadas de decisões para 

investimentos, gerando melhoria da qualidade dos cursos;  

• Implementar políticas e instrumentos de gestão financeira e orçamentária para 

possibilitar a auto sustentação dos cursos e programas.  

A instituição tem ainda como metas, elaborar orçamentos anuais para gestão 

da instituição, no gerenciamento de cursos, projetos pedagógicos, projetos artísticos, 

culturais e sociais; aperfeiçoar os instrumentos de gestão financeira para subsidiar 

estudos de viabilidade dos diversos produtos ofertados pela instituição na vigência do 

PDI; e realizar reavaliações anuais do orçamento global da instituição.  

Permanentemente, em processo contínuo de manutenção, consolidação e 

otimização da sustentabilidade financeira institucional, são desenvolvidos projetos, 

programas e ações, visando à ampliação de cursos, turmas, número de alunos, além 

de polos, 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 da IES. 

A previsão das receitas é dimensionada a partir da combinação de expectativa 

do número de alunos relacionada ao valor das mensalidades dos cursos. De forma 

semelhante, os custos e despesas e investimentos foram estimados de forma a 

possibilitar a aquisição e manutenção de uma estrutura compatível com o ensino de 

qualidade proposto pela Univale.  

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. 

Todas as ações mencionadas têm por suporte a busca da mais alta qualidade 

possível, amparada por estruturas específicas de gestão da qualidade organizacional, 

sem perder o foco no seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.      

Do ponto de vista gerencial, a Univale mantém um departamento financeiro 

sólido, composto por profissionais capacitados, com grande experiência técnica, que 

baseiam seus procedimentos em normas internas, processos e sistemas bem 
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definidos, garantindo a operação das obrigações legais e tributárias nos prazos 

corretos.  

A instituição utiliza de sistemas financeiros informatizados e íntegros, o que 

possibilita monitorar adequação das atividades e também garantir que os registros 

legais, financeiros e econômicos estejam disponíveis e sejam compatíveis com as 

necessidades operacionais. As demonstrações contábeis anuais são anualmente 

preparadas e, posteriormente, auditadas por empresas independentes. Essas 

demonstrações estão disponíveis na Instituição.  

Além da participação na elaboração, os gestores acadêmicos e administrativos, 

acompanham a execução do orçamento anual, atuando para as adequações 

orçamentárias necessárias e tomada de decisões pautadas nesse planejamento, sem 

deixar de suprir as lacunas de eficiência e eficácia e garantir a qualidade de ensino e 

serviços prestados.  

Ao longo dos mais de cinquenta anos de existência, a Univale tem buscado o 

aprimoramento constante no que diz respeito à gestão eficiente dos recursos 

financeiros existentes. Como resultado desta preocupação e responsabilidade, 

atualmente, a instituição goza de relevante equilíbrio financeiro, viabilizando a 

realização dos investimentos necessários para as áreas de infraestrutura acadêmica 

e também para o desenvolvimento de novos cursos que atendam às demandas do 

mercado, garantindo também suporte ao crescimento sustentável das atividades de 

pesquisa e extensão.  

É importante salientar que um dos instrumentos utilizados para a tomada de 

decisão advém dos relatórios de autoavaliação enviados pela CPA, por meio de 

reflexão e exercício com os gestores e comunidade acadêmica interna sobre 

orçamentos autossustentáveis, ação realizada em conjunto durante o Planejamento 

Acadêmico com vistas à construção do orçamento de cada curso de forma 

participativa e compartilhada. São destacadas as alocações orçamentárias por meio 

das políticas institucionais que busca inventariar a evolução patrimonial e as 

necessidades futuras, em consonância com a demonstração de receitas e despesas 

previstas neste PDl.  

As atividades da instituição têm como princípio norteador um perfeito equilíbrio 

entre fontes de recursos e os seus elementos de despesas, garantindo a sustentação 

das políticas de ensino, pesquisa e extensão da Univale. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale se deu com base na análise e avaliação do 

PDI anterior e foi pautado nos resultados da autoavaliação institucional bem como nos 

relatórios de avaliações externas. Utilizou-se a metodologia participativa denominada 

World Café com a contribuição da Comunidade interna e externa. Além de outras 

metodologias que garantiram a socialização e ampla contribuição de todos. Assim o 

PDI ora apresentado é fruto de construção compartilhada e coletiva, em que a 

contribuição de todos os segmentos da comunidade acadêmica possibilitou projetar o 

futuro e valorizar as conquistas e processos vivenciados até então. 

Sua estruturação define-se pelos elementos constantes do artigo 21 do Decreto 

nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017 e pelas orientações dos instrumentos de 

Avaliação do INEP. Busca consolidar as funções da instituição, 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.  

Inserido neste plano está o seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que 

expressa a concepção de Universidade e legitima as ações planejadas para as suas 

diversas áreas de atuação.  

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 na qualidade de 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 2019 a 2023. 
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ANEXO 01 

 

Quadro 01 - Cursos de Graduação cadastrados no Sistema e-MEC separados 

por Núcleo 

NÚCLEO DE SAÚDE 

Cód. INEP Nome do Curso Modalidade Grau  Vagas 

1468171 Biomedicina Educação Presencial Bacharelado 40 

1185694 Educação Física  Educação Presencial Bacharelado 40 

52283 Enfermagem Educação Presencial Bacharelado 40 

1468180 Estética e Cosmética Educação Presencial Bacharelado 50 

18590 Farmácia Educação Presencial Bacharelado 40 

65162 Fisioterapia Educação Presencial Bacharelado 40 

1518396 Fonoaudiologia Educação Presencial Bacharelado 40 

1102360 Medicina Educação Presencial Bacharelado 58 

65156 Nutrição Educação Presencial Bacharelado 40 

10350 Odontologia Educação Presencial Bacharelado 100 

33632 Psicologia Educação Presencial Bacharelado  80 

 

NÚCLEO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

Cód.INEP Nome do Curso Modalidade Grau  Vagas 

1322573 Agronegócio Educação Presencial Tecnológico 30 

10360 Agronomia  Educação Presencial Bacharelado 70 

65152 Arquitetura e 
Urbanismo 

Educação Presencial Bacharelado 40 

88636 Eng.Civil e Ambiental Educação Presencial Bacharelado 40 

10341 Engenharia Civil Educação Presencial Bacharelado 40 

10352 Engenharia Elétrica Educação Presencial Bacharelado 30 

1486953 Medicina Veterinária Educação Presencial Bacharelado 50 

52383 Sistemas de 
Informação 

Educação Presencial Bacharelado 40 

 

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E HUMANIDADES 

Cód.INEP Nome do Curso Modalidade Grau  Vagas 

52327 Administração Educação Presencial Bacharelado 90 

10351 Ciências Contábeis Educação Presencial Bacharelado 40 

32323 Com. Social - 
Jornalismo 

Educação Presencial Bacharelado 30 

40044 Direito Educação Presencial Bacharelado 200 

1364457 Publicidade e 
Propaganda 

Educação Presencial Bacharelado 30 
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NÚCLEO DAS LICENCIATURAS 

Cód.INEP Nome do Curso Modalidade Grau  Vagas 

52497 Educação Física Educação Presencial Licenciatura 40 

98229 Pedagogia  Educação Presencial Licenciatura 30 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Cód.INEP Nome do Curso Modalidade Grau  Vagas 

1442804 Administração Educação a Distância Bacharelado 120 

1518395 Design Gráfico Educação a Distância Bacharelado 120 

1442812 Engenharia Civil Educação a Distância Bacharelado 120 

1442814 Gestão de Rec. 
Humanos 

Educação a Distância Tecnológico 120 

1445175 Sistemas de 
Informação 

Educação a Distância Bacharelado 120 
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ANEXO 02 

 

Quadro 02 – Relação de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu ofertados: 

2016/2017/2018 

Cursos de Pós-graduação 
Curso de 
vínculo 

CH 
Ano de 
criação 

Vagas 
ofertadas 

Direito do Trabalho e Direito 
Processual do Trabalho - EaD 

Direito 360 2016 120 

Docência do Ensino Superior - EaD Pedagogia 360 2016 120 

Eficiência e Desempenho das 
Edificações Habitacionais 

Engenharias 360 2018 30 

Gestão da Comunicação e Mídias 
Sociais 

Jornalismo 360 2016 30 

Gestão da Comunicação e Mídias 
Sociais - EaD 

Jornalismo 360 2018 30 

Ortodontia  Odontologia 1800 2004 12 

Psicopedagogia – EaD Pedagogia 360 2016 120 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial: 
com enfoque cognitivo-
comportamental - EaD 

Psicologia 360 2018 30 

 

 



262 

  

ANEXO 03 

 

Quadro 3 – Situação legal dos cursos de graduação  

CURSO/HABILITAÇÃO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO/RENOVAÇÃO 
 

 

NÚCLEO DE SAÚDE  

Biomedicina 

Res.CONSUNI Nº 65/2018 - de 
26/12/2018 – Criação do Curso. 
Res.CONSUNI Nº 33/2019 - de 
19/09/2019 – Alteração da duração e 
carga horária. 

Início do curso: 21/02/2019.  

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. 

 

Estética e Cosmética – Tecnológico 
Res.CONSUNI Nº 66/2018 – de 
26/12/2018 

Início do curso: 21/02/2019.  

Farmácia 
Res.CONSEPE Nº 07/1994 - de 
17/10/1994 

RR - Port. SERES Nº 133/2018 - DOU de 
02/03/2018. 

 

Fisioterapia 
Res.CONSEPE Nº 12/2002 - de 
02/09/2002 

RR - Port. SERES Nº 133/2018 - DOU de 
02/03/2018. 

 



263 

  

Fonoaudiologia 

Res.CONSUNI Nº 010/2020 – de   
20/05/2020                               
Res.CONSUNI Nº 004/2020 – de 
05/02/2020 

Início do curso: 10/02/2020  

Medicina 
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 273/2017 - DOU de 
04/04/2017. 

 

 

CURSO/HABILITAÇÃO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO/RENOVAÇÃO  

NÚCLEO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  

Agronegócio 
Res. CONSEPE Nº 30/2014 – de 
24/09/2014 

R – Port. SERES Nº 794/2017 – DOU de 
28/07/2017. 

 

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 585/2019. DOU de 
23/12/2019. 

 



264 

  

Engenharia Civil e Ambiental 
Res.CONSEPE Nº 29/2005 - de 
06/10/2005 

R - Port. SERES Nº 637/2018. DOU de 
19/09/2018  

 

Engenharia Civil 
Dec. Federal Nº 78.558/1976 - DOU 
13/10/1976 

RR - Port. SERES Nº 802/2018. DOU de 
12/11/2018  

 

Engenharia Elétrica 
Dec. Federal Nº 82.414/1978 - DOU 
17/10/1978 

RR - Port. SERES Nº 636/2018. DOU de 
19/09/2018.  

 

Medicina Veterinária 
Res.CONSUNI Nº 02/2019 - de 
10/07/2019 

Início do curso: 01/08/2019.  

Sistemas de Informação 
Res.CONSEPE Nº 18/2001 - de 
04/07/2001 

RR - Port. SERES Nº 1.099/2015. DOU de 
30/12/2015. 

 

 

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 628/2017. DOU 
de  26/06/2017 

 

Comunicação Social – Jornalismo 
Res.CONSEPE Nº 21/1997 - de 
20/10/1997 

RR - Port. SERES Nº 273/2017. DOU de 
04/04/2017. Aguard.publicação nova Portaria. 

 

Direito  
Res.CONSEPE Nº 06/1993 - de 
13/04/1993 

RR - Port. SERES Nº 764/2017. DOU  de 
24/07/2017 
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Publicidade e Propaganda 
Res. CONSUNI Nº 009/2016 – de 
20/06/2016 

Processo de Reconhecimento Protocolado. 
Recebeu visita de avaliação in loco – Conceito 05 

 

CURSO/HABILITAÇÃO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO/RENOVAÇÃO 

NÙCLEO 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. 

 

Pedagogia – Licenciatura 
Res.CONSEPE Nº 019/2006 - de 
09/10/2006 

R  - Port. SERES Nº 446/2011. DOU  de 
03/11/2011. 
RR – Aguardando publicação do ato. 
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Quadro 4 – Resultados do ENADE e CPC 

CURSOS ANO 
ENAD

E 
ANO CPC ANO CC ANO IDD 

Administração 2015 2 2015 2 2011 3 2009 2 

Agronegócio 2016 3 2016 3 2017 4 2016 3 

Agronomia 2016 3 2016 2 2008 3 2016 4 

Arquitetura e Urbanismo 2017 2 2017 2 2018 4 2017 3 

Ciências Contábeis 2018 2 2018 2 2014 4 2009 3 

Com. Social / Jornalismo 2018 3 2018 3 2011 3 2009 - 

Direito 2018 3 2018 3 2015 4 2009 4 

Educação Física – Licenciatura 2017 3 2017 2 2008 3 2017 3 

Educação Física – Bacharelado - - - - 2019 4 - - 

Enfermagem 2016 4 2016 3 2019 5 2019 5 

Engenharia Civil 2017 2 2017 2 2018 4 2017 3 

Engenharia Civil e Ambiental 2017 2 2017 2 2018 4 2017 2 

Engenharia Elétrica 2017 2 2017 2 2017 3 2017 3 

Farmácia 2016 3 2016 3 2013 3 2016 3 

Fisioterapia 2016 3 2016 3 2013 3 2016 3 

Medicina - - - - 2011 4 - - 

Nutrição 2013 2 2013 SC 2019 4 2007 3 

Odontologia 2016 2 2016 3 2016 3 2016 3 

Pedagogia 2017 3 2017 3 2018 5 2017 3 

Psicologia 2018 2 2018 3 - - 2009 3 

Publicidade e Propaganda 2018 3 2018 3 2019 5 - - 

Sistemas de Informação 2017 2 2017 2 2005 5 2017 3 
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CONCEITO INSTITUCIONAL 

UNIVALE–Conceito Institucional - CI 2009 3 

UNIVALE – IGC 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Fonte: Indicadores ENADE / INEP 

 

 

Quadro 5 – Cursos de Graduação Modalidade a Distância 

CURSOS MOD Autorização 

Administração EaD Res.CONSUNI Nº 15-A/2018 - de 13-03-2018 

Design Gráfico EaD Res.CONSUNI Nº 009/2020 - de 20-05-2020 
Res.CONSUNI Nº 003/2020 - de 03-02-2020 

Engenharia Civil EaD Res.CONSUNI Nº 15-B/2018 - de 13-03-2018 

CS Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos 

EaD 
Res.CONSUNI Nº 15-C/2018 - de 13-03-2018 

Sistemas de Informação EaD Res.CONSUNI Nº 20/2018 - de 19-04-2018 

 


