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APRESENTAÇÃO 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos oferecido 

pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale na modalidade EaD é indicado a todos 

que desejam uma formação em menor tempo e orientada à profissionalização na área 

da Gestão de Recursos Humanos.  

A proposta do Curso está alicerçada em uma matriz curricular rica e flexível 

com disciplinas e conteúdos que mantêm um alinhamento constante ao mercado, 

garantindo ao estudante o contato com conhecimento atualizado e integrado às 

melhores práticas organizacionais. Os componentes curriculares do curso como as 

Atividades Complementares e os Projetos Integradores, procuram garantir de forma 

sistemática o contato do estudante com os principais atores do mercado, concedendo-

lhe uma formação plena e em constante interação com o mundo do trabalho. 

O Curso é ofertado na modalidade a distância, que ocorre pela mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem, com a utilização de 

meios e Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), com pessoal qualificado, 

com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, permitindo 

que o estudante desenvolva atividades educativas em lugares e tempos diversos, 

assegurando a qualidade do Curso proposto. 

O Curso subsidia uma formação com foco no atendimento às demandas 

organizacionais contemporâneas. Em 02 anos (04 semestres), o estudante torna-se 

um profissional com graduação em Gestão de Recursos Humanos com a garantia e a 

segurança de uma Universidade com 50 anos de experiência. 
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1 DADOS DO CURSO 

  

Nome do Curso/Habilitação: 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
de Recursos Humanos 

Endereço do Curso: 

Campus Antônio Rodrigues Coelho – 
Campus II 
Rua Israel Pinheiro, n.º 2000 – Bairro 
Universitário – CEP: 35020-220 – 
Governador Valadares/MG. 

Telefone/ PABX: (33) 3279-5900 

Ato de Autorização 
(Reconhecimento, Renovação 
de Reconhecimento): 

Resolução CONSUNI: 015-C/2018 

Cadastro no e-MEC: 1442814 – 11/05/2018 

Modalidade do Curso: Educação a Distância 

Número de Vagas Anuais 
Autorizadas (Previstas): 

120 

Turno de Funcionamento: 

As atividades acadêmicas são 
desenvolvidas em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e com encontros presenciais 
semanais. As atividades desenvolvidas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem da 
Univale (AVA UNIVALE) permitem a 
flexibilidade de horário para a realização das 
mesmas pelos estudantes, assegurada pela 
acessibilidade digital, comunicacional, 
instrumental, metodológica e atitudinal. As 
atividades presenciais são realizadas no 
turno noturno, com a participação dos alunos 
e professores-tutores. 

Número de estudantes por 
turma: 

40 alunos 

Regime de Matrícula: Semestral 

Tempo Mínimo de 
Integralização: 

4 semestres 

Tempo Máximo de 
Integralização: 

6 semestres 

Carga horária do curso: 1.600 horas 
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2 HISTÓRICO 

 

O ambiente de negócios nos cenários regional e nacional tem passado por 

intensas transformações e apresentado novos desafios e oportunidades aos gestores 

das empresas contemporâneas. A nova ordem econômica, que enfatiza o mercado 

global e a aplicação das novas tecnologias, impõe às empresas a necessidade de 

reformular seus processos de trabalho e técnicas de gestão para se tornarem capazes 

de entregar ao cliente de seu negócio produtos/serviços com valor agregado e 

diferenciais que ampliem sua competitividade. 

Com 7373 empresas atuantes1, Governador Valadares pode ser classificada 

como polo comercial na microrregião do vale do rio Doce, com oferta de variados 

serviços nas áreas de saúde, educação e agronegócio, constituindo-se como um 

mercado de oportunidades em diversos segmentos para profissionais da área de 

gestão. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, comprometida com o 

desenvolvimento econômico e social da região da qual faz parte, atenta às 

transformações que ocorrem no cenário atual e consciente do seu papel enquanto 

instituição formadora de profissionais aptos a atuarem no mundo do trabalho, propõe 

a criação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na 

modalidade a distância, entendendo que as pessoas constituem o principal capital das 

organizações. Para potencializar seu capital humano, as organizações devem contar 

com gestores que compreendam os processos de recursos humanos e tenham 

habilidades para intermediar as relações entre as pessoas para que os objetivos 

organizacionais e dos colaboradores sejam alcançados.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos ofertado 

pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale está em consonância com o artigo 1.º 

da Resolução CNE/CP 3, de 18/12/2002 (BRASIL, 2002, p. 1) que enfatiza que 

 

A educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes 
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva 
garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais 
que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais 
haja utilização de tecnologias. 

 

 
1 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/governador-valadares/pesquisa/19/29761. Acesso em: 

11 ago. 2019. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/governador-valadares/pesquisa/19/29761
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O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale na modalidade EaD, busca atender as 

exigências das diretrizes curriculares nacionais inerentes aos cursos superiores de 

tecnologia e suprir a demanda regional por profissionais capacitados na área da 

Gestão Organizacional orientada à Gestão de Recursos Humanos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Formar gestores de recursos humanos comprometidos com o desenvolvimento 

social, econômico e tecnológico, capazes de conduzirem os processos da gestão de 

recursos humanos das organizações em consonância com as demandas emergentes 

da sociedade contemporânea por sustentabilidade, por ética e pelo compromisso com 

a cidadania. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Desenvolver a compreensão do papel da área de recursos humanos e a sua 

contribuição para o desempenho da organização. 

II. Atuar no planejamento e gerenciamento dos subsistemas de gestão de 

recursos humanos. 

III. Desenvolver habilidades para a criação de indicadores de resultados que 

permitam a melhoria contínua dos processos de recursos humanos nos 

ambientes organizacionais. 

IV. Desenvolver competências relacionadas ao comportamento nos níveis 

individual, de grupo e organizacional. 

V. Identificar, gerir e aprimorar as características individuais dos membros de 

uma equipe. 

VI. Desenvolver estratégias que harmonizem as relações dos colaboradores 

com os ambientes interno e externo das organizações, adotando medidas 

que assegurem sua saúde e sua integridade física no trabalho. 

VII. Acompanhar os avanços metodológicos e tecnológicos, aplicando-os ao 

exercício profissional. 
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4 PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil dos egressos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale abarca o desenvolvimento da 

autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada e por uma atuação 

positiva nas transformações sociais, especialmente no território de entorno.  

Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto na Resolução 

CNE/CP 03/2002 de 18/12/2002 e no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia, o profissional concluinte do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos deverá ter as seguintes características: 

• comportamento ético, crítico, holístico e humanista como gestor de recursos 

humanos; 

• comprometido com o embasamento científico, tecnológico e 

socioeconômico na gestão de recursos humanos e organizacional; 

• empreendedor, dinâmico e inovador nas diversas etapas de planejamento, 

de implementação das práticas e de avaliação dos processos de gestão de 

recursos humanos; 

• estratégico, com visão sistêmica, considerando os ambientes interno e 

externo na busca de vantagem competitiva; 

• resiliente e flexível às mudanças de cenários nos processos de gestão de 

recursos humanos;  

• proativo e com capacidade para liderança, que contribua para os 

relacionamentos intra e interpessoal e o trabalho em equipe no âmbito de 

sua atuação profissional; e 

• apto para articular sua prática com as necessidades locais e regionais, 

atento às novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

 

Especificamente estará apto ao planejamento e ao gerenciamento interno e 

externo das organizações, no que concerne ao sistema de gestão de recursos 

humanos envolvendo o recrutamento, a seleção, a gestão de cargos e salários, o 

treinamento e o desenvolvimento de pessoal, a avaliação do desempenho dos 

colaboradores, bem como a necessidade de contratação e demissão.  
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5 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

O perfil delineado tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

apreendidos no processo de formação para o desenvolvimento de competências para: 

 

I. gerenciar e operacionalizar processos de gestão de recursos humanos; 

II. pensar estrategicamente e introduzir modificações nos processos de gestão 

de recursos humanos; 

III. exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 

decisão; 

IV. desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 

V. ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e 

das implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI. desenvolver capacidade de articular conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 

profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 

profissional adaptável; 

VII. promover ações para a gestão de carreiras; 

VIII. reconhecer e relacionar os estilos de liderança e sua influência nas relações 

organizacionais; 

IX. negociar e mediar conflitos no âmbito da gestão de recursos humanos. 
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6 MATRIZ CURRICULAR  

 

Período Módulo 
Atividades de Ensino e Aprendizagem 

(Disciplinas e Componentes Curriculares) 
CH Núcleo 

1.º 

1.º 

Ética Profissional e Cidadania 80 

Formação ética e 
empreendedora 

Mediação de Conflitos e Negociação 80 

Projeto Integrador I 30 

2.º 

Gestão do Conhecimento e da Inovação 80 

Empreendedorismo e Economia Criativa 80 

Projeto Integrador II 30 

2.º 

3.º 

Teorias da Administração 80 

Formação gerencial 

Sistemas de Informação Gerenciais 80 

Projeto Integrador III 30 

4.º 

Comunicação Empresarial 80 

Psicologia e Comportamento Organizacional 80 

Projeto Integrador IV 30 

3.º 

5.º 

Recrutamento e Seleção de Pessoas 80 

Agregar, aplicar e 
desenvolver pessoas 

na organização 

Direito do Trabalho e Legislação Social 80 

Projeto Integrador V 30 

6.º 

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 80 

Avaliação do Desempenho das Pessoas 80 

Projeto Integrador VI 30 

4.º 

7.º 

Valorização e Remuneração das Pessoas 80 

Recompensar, 
manter e monitorar 

pessoas na 
organização 

Saúde, Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente 

80 

Projeto Integrador VII 30 

8.º 

Optativa 80 

Auditoria 80 

Projeto Integrador VIII 30 

  

COMPONENTES CURRICULARES 

Componente CH Total 

Atividades Complementares 80 
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7 ESTÁGIO  

 

O estágio na Universidade Vale do Rio Doce – Univale constitui um espaço de 

construção, socialização e interação de saberes acadêmico e prática laboral. É 

realizado nas modalidades obrigatório e não obrigatório, fazendo parte do itinerário de 

formação do estudante, sendo regulamentado pela Lei de Estágio nº 11.788, de 

25/09/2008 e por Normas próprias da Universidade Vale do Rio Doce – Univale em 

conformidade com a referida lei e com os Projetos Pedagógicos dos cursos. 

Com base nas DCNs para os cursos superiores de tecnologia, o Estágio 

Curricular não é uma atividade obrigatória e fica a critério da instituição a sua 

proposição no projeto pedagógico. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale optou 

por não incluir o Estágio Curricular Supervisionado no Projeto Pedagógico do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, sendo que o Estágio não 

obrigatório será aceito para efeito de inserção do discente no mercado de trabalho, 

seguindo os regulamentos e normas vigentes para Estágio não obrigatório. 
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8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Os trabalhos de conclusão de curso da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale são atividades de estudo, que se apresentam sob a 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 do Curso. O Regimento Geral da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso no Art. 195, 

facultando que o mesmo, quando não conste das Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCNs, poderá ser proposto pelo Colegiado do Curso e/ou NDE.  

Com base nas DCNs para os cursos superiores de tecnologia, o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) não é uma atividade obrigatória e fica a critério da 

instituição a sua proposição no Projeto Pedagógico dos cursos. A Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale optou por não incluir o Trabalho de Conclusão de Curso no 

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos.  
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9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares realizadas pelos estudantes 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 

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 do discente para se apropriar 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 relação das atividades complementares com suas respectivas cargas 

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

dos cursos. Os estudantes apresentam os seus documentos comprobatórios das 

atividades complementares por meio do ensino, pesquisa/iniciação científica e 

extensão para validação em seu curso. 

De acordo com o estabelecido pelo Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos preconiza-se o cumprimento de 80 horas, que obedecem a 

critérios específicos, idealizados para atenderem a formação profissional desejada. 

A formação profissional do aluno envolve outras dimensões importantes a 

serem abordadas. Entre essas dimensões incluem-se: participação em associações e 

entidades sociais, participação em projetos de pesquisa, condução de projetos de 

pesquisa próprios, iniciação à atividade docente, entre outras.  
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Nesse sentido, este PPC prevê o reconhecimento de atividades 

complementares como horas para a formação profissional do aluno. Essa 

estruturação permite um contato mais próximo do corpo discente com a realidade 

social que transcende a sala de aula.  

O componente curricular Atividades Complementares está distribuído ao longo 

dos períodos do curso e deve ser realizado pelo discente durante o curso, não sendo 

reconhecidas as atividades desenvolvidas antes de seu ingresso. As orientações para 

o seu desenvolvimento e operacionalização estão descritas no Regulamento de 

Atividades Complementares do curso, proposto pelo NDE e aprovado pelo Colegiado 

do Curso. 

Os procedimentos para análise e validação de Atividades Complementares 

estão descritos no Regulamento de Atividades Complementares do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. 
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10 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Compete à Universidade Vale do Rio Doce – Univale a busca da excelência na 

formação de profissionais comprometidos com a vida e com a transformação social. 

Essa meta reflete o exposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e orienta a 

organização curricular deste PPC, 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. 

Isto 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 de 

aprendizagem é um espaço social no qual as relações pedagógicas se inscrevem, 

assim como a relação com os objetos de aprendizagem. 

Os procedimentos metodológicos assumidos pelos docentes do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos se norteiam pela interação entre 

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

interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante o desenvolvimento das 

habilidades de compreensão, análise, comparação, avaliação e síntese das 

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

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos procura 

manter-se alinhado à proposta curricular da instituição, preconizando o aprendizado 

pela apropriação do conhecimento com base em uma realidade concreta para o 

estudante que será mediada pelo professor. Nesse sentido, entende-se que somente 

há aprendizado quando o conhecimento estiver relacionado com situações 

vivenciadas pelos estudantes e com conceitos já estudados por ele. 

Dessa forma, tanto as atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

quanto os encontros presenciais realizados, buscam proporcionar ao estudante o 

maior contato possível com a realidade de sua futura profissão, quer seja pela 
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atualidade dos conteúdos abordados ou pela postura adotada em momentos 

presenciais, em ambos os casos se trabalha com a realidade do mercado. 

Dotado de uma matriz bem estruturada e orientada a uma formação profissional 

alinhada ao mercado, o curso prevê disciplinas e componentes curriculares cujos 

conteúdos estão organizados nos seguintes termos: 

• interatividade do estudante com o ambiente de estudo virtual e ou 

presencial; 

• interatividade estudante-estudante e professor-estudante no AVA e nos 

encontros presenciais; 

• definição dos objetivos das atividades a serem desenvolvidas; 

• definição das ferramentas tecnológicas adotadas;  

• uso de material didático atualizado; 

• organização, desenvolvimento e acompanhamento das etapas das 

atividades. 

A formação do estudante do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos é composta pelas atividades: 

• Encontros presenciais: são realizados uma vez por semana, com duração 

de 100 (cem) minutos por disciplina. As atividades são desenvolvidas pelos 

professores-tutores da disciplina, com preparação prévia e metodologias 

que visam proporcionar momentos de interação entre os estudantes e 

processos de aprendizagem por meio da revisão, aprofundamento, 

ampliação ou avaliação dos conteúdos estudados no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 

• Estudos no AVA: são organizados em unidades de aprendizagem, reunindo 

recursos de textos, infográficos, vídeos, livros digitais, exercícios, atividades 

de resolução de problemas e materiais complementares. 

• Fóruns no AVA: são espaços de comunicação assíncrona, organizados a 

cada unidade, para favorecer as trocas de aprendizagens e experiências 

entre os estudantes. 

• Projeto Integrador: configura-se como ação interdisciplinar, por meio do qual 

os estudantes aplicam os conhecimentos construídos a partir das disciplinas 

em curso ou já finalizadas, para a proposição de soluções para os desafios 
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identificados junto às demandas apresentadas pelos segmentos sociais e 

produtivos. 

Portanto, como exposto ao longo desta seção, apresentamos várias 

possibilidades de estratégias metodológicas que são utilizadas no Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, constituindo assim opções de 

acessibilidade metodológica e contribuindo, dessa forma, para eliminar barreiras nos 

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem. 
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11 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM   

 

O sistema de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem, que envolve 

mais diretamente a relação professor/estudante/ambientes educativos, assim como 

outras atividades, leituras e práticas empreendidas pelos estudantes, é 

regulamentado pelo regimento geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale assume que a avaliação deve ser 

formativa e contribui para que professores e estudantes aperfeiçoem os processos de 

ensino e aprendizagem. Portanto, a avaliação deve ser considerada 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. 

A avaliação é constante, contínua e cumulativa tendo como foco a 

aprendizagem e para tal exige-se que os estudantes sejam avaliados em situações 

concretas ou mais próximas da realidade, para que mobilizem conhecimentos diante 

de desafios.  

Nesse sentido, avaliar pressupõe não apenas aquilo que acontece na sala de 

aula, mas perpassa todo o processo pedagógico ao iniciá-lo com a coleta das 

informações indispensáveis para conhecimento da realidade, durante a execução do 

trabalho, até a sua finalização, levando os estudantes a perceberem o processo de 

avaliação de forma integral e não fragmentada. Avaliar leva a resultados, mas não 

permanece neles, pois, como processo, viabiliza resultantes constituídos de 

ressignificações. Portanto, nos remete a considerar todas as ações ocorridas durante 

o processo de ensino e aprendizagem. 

Por seu fundamento processual, a avaliação ocorre ao longo de cada período, 

devendo ser utilizados instrumentos variados que possam impulsionar o processo de 

ensino e aprendizagem, tais como: observação e acompanhamento do estudante; 

atividades realizadas no AVA; provas, testes e exercícios; trabalhos individuais e/ou 

em equipes; seminários; pesquisas descritivas, pesquisas experimentais; visitas 

técnicas; portfólios; projetos interdisciplinares; relatórios e demais modalidades e 

formas que se mostrem aconselháveis e de possível aplicação, conforme a disciplina 

e/ou componente curricular. 
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11.1 AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS  

 

Tradicionalmente, as práticas de avaliação da aprendizagem recaem sobre um 

conjunto limitado de escolhas. O Colegiado e o NDE do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos têm se dedicado a discussões acerca da avaliação 

de aprendizagem e sugerido ao corpo docente que a avaliação seja construída de 

forma processual e qualitativa, visando uma avaliação mediadora, contínua e 

sucessiva. 

A proposta é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos como desafios no ambiente virtual de aprendizagem, avaliações 

escritas, apresentação de seminários, Projetos Integradores, elaboração de trabalhos, 

desenvolvimento de projetos, estudos dirigidos, análise e resolução de situações-

problema, oficinas temáticas, relatórios de visitas técnicas e outros, sendo que a 

avaliação não deve se limitar à realização de provas escritas. 

Os artigos 186 a 195 do Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale definem as normas da avaliação de aprendizagem nas disciplinas. Conforme 

estabelecido, a verificação do rendimento escolar do estudante em cada disciplina 

cursada é contínua, cumulativa e abrange elementos relativos à assiduidade e ao 

desempenho acadêmico dos estudantes. Considerando a importância do retorno das 

atividades avaliativas para o processo de aprendizagem, os resultados de qualquer 

atividade avaliativa são registrados no Portal do Aluno, assim como devem ser feitas 

as devoluções de provas e demais atividades escritas, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis após a realização da atividade avaliativa, conforme artigo 187 do regimento 

geral. É ainda previsto, regimentalmente, o direito do estudante a recursos e revisão 

das atividades avaliativas, mediante requerimento ao Colegiado e Coordenação do 

curso.  

Os resultados do processo de verificação da aprendizagem se apresentam em 

pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), por disciplina/componente curricular, que 

representam a soma de atividades, trabalhos e provas, conforme o plano de ensino 

da disciplina/componente curricular, disposto regimentalmente (artigo 191, regimento 

geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale). 

São também resguardados regimentalmente o direito do estudante a realização 

de atividades avaliativas – segunda chamada de provas – desde que devidamente 

justificadas: por motivo de doença, acidente, ato cirúrgico, problemas na gravidez ou 
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parto, comprovados por atestados médicos; ou prorrogação de jornada de trabalho, 

comprovada por atestado da empresa.  

Em termos de aprovação, será aprovado na disciplina/componente curricular o 

estudante que, atendidas às exigências de frequência, obtiver, no conjunto das 

atividades avaliativas ao longo do período letivo, nota igual ou superior a 70% (setenta 

por cento), como consta no artigo 194 do regimento geral da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale. O artigo 195 oferece ao estudante com rendimento igual ou superior 

a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento), em disciplina(s), o 

direito a participação em exames suplementares, no valor de 100 pontos. Para 

aprovação o estudante deverá obter nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos e 

será considerada para efeito de registro acadêmico como nota máxima 70 (setenta) 

pontos, ainda que a pontuação alcançada seja superior a esse valor. O estudante com 

rendimento inferior a 40% (quarenta por cento) será reprovado sem direito a exame 

suplementar. Também, no exame suplementar é previsto regimentalmente uma 

segunda oportunidade de realização da avaliação, em casos específicos – luto, 

internação hospitalar e doença, todos devidamente comprovados. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos trabalha 

com a avaliação de aprendizagem em uma perspectiva mais ampla, envolvendo a 

apreciação dos aspectos qualitativos e quantitativos, não se limitando somente aos 

resultados obtidos pela aplicação de provas e testes. Com as possibilidades 

oferecidas pela tecnologia disponibilizada no AVA, o processo de acompanhamento 

contínuo do aluno pelo professor é uma realidade tendo em vista que esse professor 

pode contar com uma diversidade de processos, ferramentas e instrumentos 

destinados à verificação da aprendizagem. 

Para tanto, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem adotada busca 

incorporar uma avaliação diagnóstica mais formativa e somativa orientada a:  

• Avaliar o aluno por meio da tecnologia dispensada no AVA. 

• Avaliar o aluno por meio de atividades presenciais dentro e fora da IES. 

• Diagnosticar e registrar os progressos do aluno, identificando e buscando 

superar suas dificuldades. 

• Oferecer oportunidades e estratégias diversificadas para o aluno se 

superar.  

• Possibilitar que os alunos auto avaliem sua aprendizagem. 
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• Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 

curriculares. 

Cada disciplina adota em seu plano de ensino atividades avaliativas 

distribuídas para os ambientes virtual e presencial de aprendizagem, reservando a 

cada um deles as suas peculiaridades na avaliação e no retorno das mesmas aos 

alunos.  

No AVA o retorno da avaliação ao aluno se dá de duas formas: a partir da 

avaliação automática dos exercícios de múltipla escolha pelo sistema, e pela correção 

das atividades pelo professor no próprio ambiente. Presencialmente a avaliação e o 

retorno das mesmas aos alunos acontecem por meio da interação direta do professor 

com os alunos. 

Todos os resultados advindos da plataforma virtual ou dos encontros 

presenciais são registrados no sistema e publicados no Portal do Aluno com acesso 

restrito pelo mesmo. 

No Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos a 

distribuição dos 100 (cem) pontos está regulamentada da seguinte forma: 

• no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, distribui-se 30 (trinta) pontos, 

abrangendo exercícios, avaliações, participação em fóruns, frequência 

entre outras à critério do professor; 

• para as atividades presenciais distribui-se 60 (sessenta) pontos, 

abrangendo exercícios, avaliações, trabalhos individuais e em grupo, 

seminários, frequência entre outras a critério do professor; 

• para o Projeto Integrador distribui-se 10 (dez) pontos para a entrega escrita 

do trabalho e pela parte apresentada. 

Com o objetivo de acompanhar o processo de implantação do currículo, as 

reuniões de NDE, Colegiado do Curso e corpo docente acontecem periodicamente. 

As discussões têm como foco a integração das atividades desenvolvidas nas 

disciplinas, nos componentes curriculares e o acompanhamento dos indicadores 

acadêmicos, em busca do alcance do perfil de formação desejado e do sucesso 

estudantil. 

A articulação entre diferentes instrumentos de avaliação, a participação ativa 

do estudante e a flexibilidade na postura do professor e na proposta curricular, entre 

outras características do processo de avaliação proposto, reforçam o compromisso 
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com a qualidade do ensino, favorecendo o desenvolvimento e a autonomia do 

discente de forma contínua e efetiva. 

 

 

11.2 AVALIAÇÃO DO PROJETO INTEGRADOR  

 

O Projeto Integrador é componente curricular do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos e sua avaliação é construída de forma processual, 

observadas as etapas avaliativas, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e em plena consonância ao Regimento Geral da Univale. 

A proposta é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos, tais como produção escrita, estudos dirigidos, análise e resolução de 

situações-problema, oficinas temáticas, relatórios de visitas técnicas e pesquisa de 

campo. 

Os resultados do processo de verificação da aprendizagem se apresentam em 

pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), que representam a soma de atividades, 

trabalhos e provas, conforme o plano de ensino do Projeto Integrador, disposto 

regimentalmente (artigo 191, Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale). 

A avaliação do Projeto Integrador ocorre de duas maneiras: 

• durante todo o período de elaboração do projeto, pelo professor designado 

pela Coordenação para orientação aos estudantes; 

• no seminário de apresentação final do projeto, pela banca, garantindo a 

prática interdisciplinar em todo o processo de trabalho. 

O modelo de avaliação adotado considera os seguintes critérios: 

• entregas parciais que ocorrem durante o período de elaboração do projeto 

e constituem atividades relacionadas ao objetivo a ser alcançado pela 

atividade; 

• a apresentação documentada das informações coletadas e analisadas 

pelos discentes, em conformidade com a temática desenvolvida; 

• a apresentação em seminário dos resultados obtidos a partir da realização 

do trabalho. 
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As orientações gerais para a elaboração do Projeto Integrador estão dispostas 

no Regulamento do Projeto Integrador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos. 

 

 

11.3 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam 

ao estudante a aquisição de habilidades e competências, seja no ambiente acadêmico 

ou fora dele, consubstanciada pela prática de estudos e atividades independentes, 

opcionais e interdisciplinares, que tenham relação pertinente com atividades 

acadêmicas, especialmente aquelas que dizem respeito às relações de trabalho e 

melhoria da sociedade. 

As DCNs propõem que os cursos de graduação valorizem a formação geral do 

discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua 

formação, devendo se pautar na sua oferta: 

• pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da instituição; 

• pelo tratamento de temas; 

• pela interdisciplinaridade; 

• pela contribuição para a formação humanística do discente. 

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será 

desenvolvido ao longo dos semestres para que se atinja, comprovadamente, o 

parâmetro mínimo da carga horária prevista, de 80 horas, na respectiva matriz 

curricular do curso. 

Respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos para cada uma 

das diversas modalidades que a compõe, a avaliação das Atividades Complementares 

se dá em conformidade com as regras gerais estabelecidas pela Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale e pelas dispostas no Regulamento de Atividades 

Complementares do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.  
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12 EXTENSÃO NA UNIVALE 

 

A Política de Extensão da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, conforme 

consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (UNIVALE, 2019), parte dos 

pressupostos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da Constituição Federal e da 

Resolução CNE/CES n.º 07/2018 e foi elaborada em consonância com os fóruns 

nacionais de extensão das instituições públicas e comunitárias. Assim, a Universidade 

Vale do Rio Doce – 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 Universidade Vale 

do Rio Doce – 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 Universidade Vale do Rio Doce – 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 Universidade Vale do Rio 
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Doce – 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 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale reforça seu compromisso social 

implementando ações nas diversas áreas temáticas como as de comunicação, cultura, 

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 n.º 9.795/99 e o Decreto n.º 4.281/2002 

que regem sobre a obrigatoriedade da Educação Ambiental no Ensino Superior, a 

Resolução CNE/CP n.º 01/2004 que trata da Educação Étnico-racial nos cursos de 

graduação e a Resolução CNE/CP n.º 01/2012 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. 

Em conformidade com o Plano Nacional de Extensão Universitária, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale estabeleceu objetivos da extensão que 

repercutem nos Projetos Pedagógicos dos cursos: 

• curricularizar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado nos 

Projetos Pedagógicos dos cursos, em função das exigências da realidade, 
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indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no 

intercâmbio com a sociedade; 

• assegurar a relação bidirecional entre a instituição e a sociedade, de tal 

modo que os problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por 

parte da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

• estimular ações cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale e da sociedade; 

• priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais 

emergentes relacionadas com as áreas de saúde, educação, inovação 

tecnológica, habitação, alimentação, geração de emprego e ampliação de 

renda; 

• ampliar a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu e aperfeiçoamento 

profissional na modalidade a distância, por meio da utilização das 

tecnologias disponíveis; 

• estimular ações transversais de educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável como componentes da atividade extensionista; 

• realizar a avaliação institucional das atividades de extensão da instituição 

implementadas pelos cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

como um dos parâmetros de autoavaliação; 

• potencializar e ampliar a participação dos cursos da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale em editais públicos, privados e outros órgãos de 

fomento aos projetos de extensão; 

• possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência 

de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o 

desenvolvimento tecnológico e social do país. 
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13 EXTENSÃO NO CURSO 

 

As ações de extensão desenvolvidas no Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos contam com a participação de professores e 

acadêmicos do curso, e de outros cursos e ambientes da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale. São ações realizadas sempre em parceria com instituições públicas 

e privadas com atuação regional em áreas afins do curso, com profissionais da área, 

empresários, organizações da sociedade civil e membros da comunidade. 

As atividades de extensão representam oportunidade de reflexão sobre as 

fragilidades e potencialidades regionais, colaborando no compromisso de formar 

profissionais que compreendam as diversas questões sociais e estejam aptos a propor 

soluções que contribuam no desenvolvimento social e econômico na sua região de 

atuação. Na articulação ensino-pesquisa-extensão disposta na matriz do curso, 

sobretudo na transversalidade do Projeto Integrador, está ancorada a formação 

profissional dos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos na Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale. 

Com o foco no perfil do egresso, consolidado na formação integral dos 

estudantes ao inseri-los no campo das práticas e diálogos com a 

comunidade/sociedade, a extensão é desenvolvida no curso por meio de três 

diferentes vieses: ações de extensão de participação opcional, chamados 

institucionais pela Política de Extensão da Univale, que são desenvolvidos em 

parceria com Núcleo Universitário de Empreendedorismo; propostas curriculares que 

se materializam nos Projetos Integradores, de participação obrigatória de todos os 

estudantes do curso; eventos e ações de formação complementar, abertas à 

comunidade, propostas e realizadas por docentes e discentes. 

Para consolidar a curricularização da extensão no Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, em julho de 2020 a universidade firmou 

termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SMDCTI) para a realização de projeto que visa compreender 

os desafios que envolvem a interlocução entre profissionais que buscam 

oportunidades de trabalho e as empresas locais que ofertam as vagas de trabalho. 

O projeto denominado Novas Possibilidades de Empregabilidade em 

Governador Valadares está registrado na Assessoria de Extensão da Universidade 

Vale do Rio Doce e consiste em três etapas:  
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• Primeira etapa: consiste na investigação do perfil dos candidatos 

cadastrados no projeto Banco de Empregos Governador Valadares, 

ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia 

e Inovação. Paralelamente a esse levantamento das informações já 

cadastradas, a coleta dos dados deverá ser realizada também junto a 

empresas do município.  

• Segunda etapa: análise das informações identificadas na primeira etapa 

e apresentação de alternativas para conectar quem oferta e quem 

demanda trabalho em Governador Valadares. 

• Terceira etapa: estímulo ao desenvolvimento da atitude empreendedora 

dos estudantes, para que planejem e implementem as soluções 

propostas na segunda etapa. 

O projeto terá duração de três semestres letivos, com início no segundo 

semestre de 2020 e previsão de término no segundo semestre de 2021. O projeto 

será executado por estudantes e professores do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos. As ações estarão vinculadas ao componente 

curricular Projeto Integrador e envolve todas as turmas do curso regularmente 

matriculadas em 2020-2. 
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14 PESQUISA NA UNIVALE 

 

A política de pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 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, conforme consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Nesse sentido, a Universidade Vale do Rio Doce – 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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale se compromete com 

o diálogo 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. 

Sendo assim, a iniciação científica constitui mecanismo privilegiado para inserir 

o discente de graduação no campo da pesquisa científica e estando ancorada no 

princípio de que aprender a fazer ciência é uma atividade metodologicamente 

orientada, que se desenvolve no trabalho de todas as disciplinas. É uma oportunidade 

que gera mudanças de mentalidade tanto em discentes quanto em docentes, 

potencializando e ampliando a construção do conhecimento acadêmico. 

A pesquisa é parte integrante tanto do ensino de graduação quanto de pós-

graduação, como prática pedagógica articulada também à extensão. 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. 

Os cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale possibilitam aos 

estudantes oportunidades para desenvolver as competências e habilidades no campo 

da pesquisa, desde a graduação, 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 estudantes de graduação; da 

valorização dos projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação de trabalhos 
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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. 

Em um primeiro momento o corpo docente é incentivado a submeter projetos 

de pesquisa aos órgãos de fomento que atuam em nível estadual, nacional e 

internacional e os estudantes são orientados a inserirem-se no campo da pesquisa 

como bolsistas de iniciação científica, vinculando-se a tais projetos.  

Em um segundo momento, o programa de pós-graduação stricto sensu, em 

nível de mestrado, em Gestão Integrada do Território amplia as condições para a 

formação integral dos egressos da graduação e pós-graduação lato sensu, 

oferecendo anualmente a possibilidade de nele inserirem-se como estudantes.  

Para que estudantes, professores e pesquisadores possam divulgar os 

resultados de seus trabalhos, a Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto 

Sensu, responsável por gerir os projetos realizados na instituição, os programas de 

bolsas de iniciação científica e os programas de Pós-graduação stricto sensu, realiza 

anualmente o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica.  

No âmbito da pesquisa, e em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, além de serem criadas 

possibilidades para o desenvolvimento de novas competências, a atuação científica 

tem se concentrado nas seguintes áreas de investigação: 

I. ambiente, saúde e doença;  

II. ambiente, território e sustentabilidade;  

III. cultura e identidade;  

IV. bacia do Rio Doce e desastres socioambientais;  

V. direitos fundamentais, direitos humanos, efetividade do direito;  

VI. formação histórica do território;  

VII. políticas públicas em educação, saúde, assistência social e segurança 

pública;  

VIII. tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento;  
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IX. território e mobilidade: migração;  

X. violência e vulnerabilidade. 

O Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, realizado anualmente, sem 

interrupções desde 2003, oferece a estudantes, professores, pesquisadores da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale e de outras instituições de ensino e 

pesquisa, um espaço para que sejam apresentados resultados parciais ou finais de 

pesquisa vinculados aos programas institucionais, às agências de fomento estaduais, 

nacionais ou internacionais, aos cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu), à 

Iniciação Científica ou mesmo, aos Trabalhos de Conclusão de Curso; à produção 

acadêmica em geral, cuja proposta caracterize-se como pesquisa científica.  

Efetivamente, o Simpósio configura-se como um local da aprendizagem 

suplementar para o estudante. A Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto 

Sensu preocupa-se em oferecer ao estudante que se inscreve no Simpósio, suporte 

para que ele possa adequar o trabalho submetido, permitindo que esse estudante 

possa evoluir no processo de divulgação de sua produção acadêmica e científica. 

Para isso, a Comissão Científica do evento é orientada a analisar os trabalhos, 

identificar inconsistências e apontar aos inscritos as possibilidades de adequação do 

trabalho para uma participação mais enriquecedora. 
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15 PESQUISA NO CURSO 

 

No Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos os 

estudantes são estimulados a ingressarem no campo da pesquisa científica por meio 

das ações que são desenvolvidas no Projeto Integrador. A partir da temática proposta, 

é levantada uma situação-problema que deverá ser investigada pelos estudantes. O 

processo de investigação, de interação dialógica com a comunidade e reflexão sobre 

a proposta de solução para tal problemática, culmina na elaboração de um artigo 

científico, onde os estudantes comunicam à comunidade acadêmica e comunidade 

externa à universidade todo o processo de pesquisa empreendido. 

O envolvimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos em ações de pesquisa configura-se, também, pela participação de docentes 

do curso no Grupo de Estudos Empreendedorismo, inovação e desenvolvimento 

territorial (coordenado pela equipe do Núcleo Universitário de Empreendedorismo) e 

pela apresentação de produções acadêmicas que resultam do processo de 

investigação propiciado pelo Projeto Integrador no Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica realizado anualmente pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

Para estimular os estudantes e professores do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos a participarem do Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, NDE e Colegiado do Curso 

viabilizam a realização de oficinas para orientar a elaboração dos resumos dos 

trabalhos e inscrevê-los no evento.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos busca, 

ainda, uma interface com o Mestrado em Gestão Integrada do Território por meio da 

oferta da disciplina optativa Estudos Territoriais, com vistas ao desenvolvimento de 

competências e habilidades para a melhor compreensão dos fenômenos territoriais e 

para lidar com realidades complexas, de forma integrada e colaborativa. 
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16 AVALIAÇÃO CPA NA UNIVALE 

 

 Para implementação da Autoavaliação Institucional, a Univale conta com a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), instituída e atuante desde a publicação da Lei 

do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) nº 10.861, de 14 

de abril de 2004. Composta por membros representantes de diferentes segmentos da 

comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, que tem como finalidade 

instruir e acompanhar os processos avaliativos da IES. É também responsável por 

construir importantes instrumentos de avaliação e ferramentas para o planejamento 

educacional, em busca da melhoria da qualidade da formação, da produção do 

conhecimento e da extensão.  

 A gestão, o monitoramento e a avaliação de cursos são processos interligados 

e contínuos sob a responsabilidade da coordenação de curso, do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE e do Colegiado de Curso. Contribuindo com esses processos, o 

resultado das avaliações anuais realizadas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), oferece subsídios para a análise do curso e tomada de decisões para o 

fortalecimento de ações ou mudanças no cotidiano do curso e no PPC se necessário.  

  A gestão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

da Univale assume uma perspectiva participativa e caracteriza-se por uma força de 

atuação consciente, pela qual a coordenação do curso, assessorado efetivamente 

pelos membros do NDE e Colegiado do curso e CPA reconhecem e assumem seu 

poder de influenciar na determinação da dinâmica do curso, de sua cultura e de seus 

resultados. 

 Como parte do processo de avaliação Institucional é realizada a avaliação dos 

projetos pedagógicos do curso. Nessa avaliação são critérios observados:  

I. na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo 

docente e a adequação do profissional a cada atividade prevista: aula 

teórica, aula prática, orientação de Projeto Integrador, orientação de 

monitoria, orientação de iniciação científica, infraestrutura física, 

laboratórios, recursos de informática, acervo e serviços da biblioteca; 

II. na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de 

disciplina; 
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III. na gestão do Curso: movimentação de estudantes: matrícula, transferência 

recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, transferência 

interna. 

Avaliação dos PPC acontece em várias instâncias no âmbito institucional: 

I. no Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso; 

II. no Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento Geral, 

planejar, acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos 

regulares do curso; 

III. na CPA, à qual compete a avaliação institucional nas 10 dimensões 

orientadas pelo SINAES; 

IV. no Conselho Universitário da UNIVALE. 

 

 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.  
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17 AVALIAÇÃO CPA NO CURSO 

 

 A avaliação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos realizada pela CPA é censitária e envolve discentes e docentes do curso. 

Os objetivos dessa avaliação são: 

• retratar a situação do curso, segundo a visão dos seus docentes e 

discentes, em relação aos diversos aspectos acadêmicos pertinentes à 

qualidade do mesmo; 

• levantar potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados do curso para 

servirem de parâmetros, possibilitando a tomada de decisão e correção de 

rumos visando ao aprimoramento contínuo do curso e da UNIVALE. 

 Para o planejamento da referida avaliação, a CPA/UNIVALE se reúne com a 

Coordenação do curso numa proposta dialógica e democrática permitindo uma 

discussão ampla do processo de avaliação. Solicita aos coordenadores a participação 

e motivação da comunidade acadêmica, contribuindo assim, para o êxito da avaliação 

do curso. 

 A metodologia é baseada em etapas, a saber: 

● Levantamento de dados para a avaliação; (Fontes: Secretaria Acadêmica, 

DISGI) 

● Definição da estrutura dos instrumentos de avaliação; 

 O instrumento de avaliação consta de perguntas relacionadas ao curso, 

coordenação do curso, setores administrativos e acadêmicos, instalações e serviços 

de apoio ao estudante, disciplinas e professores, abordadas em seus vários aspectos. 

A avaliação é disponibilizada via WEB, no Portal do Aluno e no Portal do Professor, 

ficando a critério do estudante e do professor a definição quanto ao melhor momento, 

dentro de um prazo estipulado pela instituição, para responderem aos instrumentos 

de avaliação, numa tentativa de criar uma "cultura de avaliação" na comunidade 

acadêmica.  

 Para a ativação e liberação dos instrumentos de avaliação no Portal do Aluno 

e Portal do Professor é acessado o banco de dados referentes ao planejamento de 

ensino vigente dos cursos de graduação. O processo de avaliação da CPA 

compreende:  

• Monitoramento do processo de avaliação pela CPA com informações 

sistemáticas de porcentagem do grau de adesão ao processo;  
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• Elaboração de relatórios; 

• Entrega de relatório geral de avaliação do curso e de relatórios individuais 

de cada professor a coordenação do curso. 

 Após o preenchimento dos instrumentos, procede-se a tabulação e o 

tratamento dos dados, por meio da construção de gráficos comparativos para cada 

quesito avaliado por estudantes e professores.  

 Visando estabelecer um parâmetro comum para análise dos resultados 

obtidos, a CPA define critérios específicos para classificação dos quesitos avaliados 

como potencialidades ou pontos a serem aperfeiçoados no curso ou na Instituição. 

 A coordenação realiza anualmente, com o apoio do NDE, uma análise 

minuciosa dos dados da Avaliação, visando levantar o maior número de informações 

possíveis como subsídios necessários e relevantes para a mudança de rumos com a 

finalidade da melhoria contínua da qualidade do Curso e da Instituição.   

 Após análise do relatório, a coordenação encaminha à CPA o cronograma do 

retorno a ser dado ao corpo docente e discente e o planejamento de ações a serem 

implementadas em função do resultado.  Para controle da coordenação do Curso e 

da CPA, o professor assina o Termo de Ciência e Compromisso quando do feedback 

de sua avaliação. Após a entrega dos relatórios, a CPA informa aos docentes e aos 

discentes que os relatórios já foram entregues à coordenação. 
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18 LABORATÓRIOS  

 

 A Universidade Vale do Rio Doce - Univale disponibiliza aos alunos do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, espaços de aprendizagem 

compartilhados e específicos em seu campus, que atuam no suporte aos alunos 

quando os mesmos se deslocam até a instituição. 

 Ressalta-se que o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) foi projetado para 

oferecer, de forma completa, as melhores condições e recursos para uma formação 

profissional flexível e plena garantida pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD), 

responsável pela interface entre o aluno e a Univale. A instituição ainda disponibiliza: 

• Laboratórios de Informática dotados de equipamentos e softwares 

atualizados e orientados ao desenvolvimento das atividades do curso 

Gestão de Recursos Humanos. 

• Sala Uni InterAtiva, um ambiente projetado para atividades interativas, 

simuladas e de apoio ao curso. O espaço oferece a infraestrutura e a 

flexibilidade necessárias tanto para a exposição teórica quanto para as 

práticas empresariais. 

• Sala de aula climatizadas que podem ser agendadas pelos alunos para 

encontros de trabalho e reuniões de estudo. 
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19 CORPO DOCENTE  

 

Nome Titulação 

Adriana Mara Pimentel Maia Portugal Especialista 

Alexandre Pimenta Batista Pereira Doutor 

Cristiane Mendes Netto Doutora 

Fenicia Helena Coelho Oliveira Lopes Mestre 

Helberty Vinícius Coelho Mestre 

Hélica Contim da Silva Especialista 

Herbert da Silva Costa Especialista 

Imirene Lodi dos Santos Mestre 

Karen Mendes Graner Doutora 

Leonardo Geraldo dos Santos Carneiro Mestre 

Luana da Silva Freitas Especialista 

Mirele Coura Cavalcante Mestre 

Omar de Azevedo Ferreira Mestre 

Rômulo Mafra de Oliveira Especialista 

Sérgio dos Santos Reis Mestre 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A oferta do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

na modalidade a distância vem ao encontro dos desafios da Univale na promoção da 

democratização do ensino superior e do acesso à educação buscando zelar pela 

oferta de um ensino de qualidade e inovador que ofereça uma formação profissional 

alinhada a um mercado competitivo e condizente com uma sociedade contemporânea. 

 A Univale é uma instituição que procura acentuar, com seus cursos, a 

formação profissional técnica, ética, autônoma intelectualmente, e consciente de seu 

papel social frente a um cenário dinâmico que desafia o empreendedorismo como 

resposta às transformações sociais e mercadológicas. 

 Espera-se que esse projeto, elaborado por uma equipe multidisciplinar, 

composta por gestores, professores, educadores, profissionais da comunicação e das 

tecnologias, possa responder aos desafios colocados pela contemporaneidade para 

a formação do Gestor de Recursos Humanos possibilitando o alcance de uma 

formação acadêmica em conformidade com o perfil do egresso e preconizada pela 

Univale.   

 A Univale entende que o mercado e as organizações necessitam de Gestores 

de Recursos Humanos uma vez que esse profissional trata da gestão de pessoas um 

dos componentes da base organizacional, pessoas, processos e produtos, mais 

complexos da organização. A instituição compreende que respostas às questões 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e ecológicas, componentes do conjunto 

organizacional, devam ser dadas por profissionais aptos a desenvolver 

qualitativamente e quantitativamente o sujeito das organizações, sejam elas de 

caráter público, privado ou do terceiro setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


