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RELATÓRIO INTEGRAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
UNIVALE 2020

INTRODUÇÃO
Este relatório integral apresenta dados da Universidade Vale do Rio Doce -UNIVALE
seguindo a NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES Nº 065/2014 que define sua estruturação
em cinco tópicos, correspondes aos cinco eixos que contemplam a dez dimensões dispostas no
artigo 3º da Lei Nº 10.861, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
– SINAES.
- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
- Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
- Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
- Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física
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IDENTIFICAÇÃO

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,
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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

1.2 IES Mantida: 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.

1.3 COMPOSIÇÃO DA CPA
Portaria UNIVALE: 011/2019
- Representante Docente:
Profª. Kíssila Zacché Lopes de Andrade
- Representante Técnico-Administrativo
Rômulo Mafra de Oliveira - Presidente
- Representante Discente:
Denise Ricardo Santos
- Representante da Sociedade Civil:
Sr. Rogers Alves de Marco
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PERFIL 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. A
UNIVALE cumpriu um papel importante para a região e para as indústrias metalúrgica, elétrica,
mecânica e civil, com a oferta das quatro engenharias básicas, sendo por muito tempo, os únicos
cursos oferecidos na região. Os egressos dos cursos de Engenharia da UNIVALE, nas décadas
de 1970 e 1980, atenderam a demanda das grandes empresas siderúrgicas, metalúrgicas,
mineração e de construção civil do estado de Minas Gerais, principalmente as localizadas na
bacia do Rio Doce.
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
que passa a ofertar os cursos de Pedagogia, Letras e Ciências Sociais, para atender a carência de
professores em Governador Valadares e Região. Praticamente, durante as décadas de 1970 e
1980, esses foram os únicos cursos a ofertar professores para a rede pública e privada da educação
básica.
Em 1975, criou-se a Faculdade de Odontologia-FOG, fundamental para a cidade de
Governador Valadares, na qual os serviços odontológicos, praticamente, eram prestados por
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dentistas práticos, com raras exceções. O curso obteve uma repercussão regional muito além de
Governador Valadares. Os dentistas formados pela UNIVALE se espraiaram por toda região do
Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, além do Espírito Santo e Bahia.
Além disso, o curso de Odontologia possibilitou à instituição manter convênio com o
INAMPS desde 1986 para prestação de assistência odontológica em ambulatório, através da
Policlínica FOG, à clientela urbana e rural da Previdência social, além de prestar atendimento
odontológico à população de baixa renda da periferia de GV
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 Centro Educacional Cura D’Ars – Ginásio Orientado para o Trabalho GOT,
reconhecido pelo Decreto 19.759/75, foi criado em 1968, pela Fundação Serviços Educação e
Cultura – FUNSEC. O Ginásio pertencia a uma rede de Ginásios implantada pelo governo
naquela época, com a finalidade de dar ao educando ao lado do preparo intelectual uma iniciação
profissional. Em 1971, o GOT foi doado à Fundação Percival Farquhar, segundo os termos do
Protocolo assinado em 1º de abril desse ano, passando a funcionar no turno matutino. Além de
ensino de 1º grau preparando auxiliares técnicos em Técnicas Comerciais, Artes Industriais e
Lapidação, o GOT também ofereceu Ensino de 2º grau, com as habilitações: Edificações,
Estradas, Saneamento, Secretariado e Assistente de Administração. Antes de ser desativado por
orientação governamental em 1976, o GOT formou mais de trezentos alunos.
Somado a isso, a Escola Técnica da Universidade Vale do Rio Doce / ETEIT ofereceu,
desde a sua criação, diversos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio bem como
subsequentes, principalmente na área das Ciências Exatas (Técnico em: Eletrônica,
Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecânica, Telecomunicações, Processamento de Dados,
Manutenção de Computadores, Informática formando mais de 20 mil alunos nestes anos. E o
mais recente o curso Técnico em Enfermagem, onde temos cerca de 200 alunos matriculados.
Nessa linha pioneira, a UNIVALE continuou a impactar a região no próprio ritmo das
demandas que se apresentavam. Em 1988 implantou-se o curso Tecnologia em Processamento
de Dados. Nos anos seguintes iniciou a oferta dos cursos de Psicologia (1989); Ciências
Contábeis (1992); Direito (1993); Ciências Biológicas e Serviço Social (1994); Farmácia (1996),
Ciências Agrárias (1997). Até o final da década de 1990, tendo como ambiente externo imediato
as mesorregiões do Rio Doce e Mucuri, em Minas Gerais, porém os cursos da UNIVALE
atenderam a demanda de todo o território de diversos distritos geo-educacionais (DGE - 18, DGE
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-19 e DGE 12), respectivamente Leste Mineiro, Sul da Bahia e Norte do Espírito Santo. Durante
todo esse período, a UNIVALE foi a principal ou única instituição a formar profissionais de nível
superior para esses territórios e nunca perdeu a vocação para a pesquisa e a extensão.
No campo da extensão é preciso mencionar o funcionamento do CEART – Centro de
Artes, com escolas de música (piano, violão, órgão, bateria, flauta, contra-baixo), desenho
artístico, teatro, dança, pintura, artesanato, funcionando no centro da cidade de Governador
Valadares, atendendo toda a população, promovendo exposições, recitais, leilões de arte, entre
outros. Durante, mais de 25 anos, foi a principal referência cultural da cidade. Nesse período
também se destacaram o Instituto de Projetos (INPRO), que além da pesquisa prestava serviço
para a comunidade nas áreas de engenharia, ciências sociais e educação, principalmente apoiando
o poder público.
Entre 1967 e 1980 só o Instituto de Projetos desenvolveu mais de vinte projetos entre os
quais citamos:
1. Câmara Astrogrática de Scmidt; Forno Solar;
2. Extração de Óleos de Subprodutos de Folhas de Eucalípto;
3. Injeção de Fino de Carvão Vegetal em Altos-Fornos;
4. Projeto ALFA – Alfabetização de Adultos por Televisão;
5. Projeto TELEFALFA – Alfabetização para o Brasil por Televisão;
6. Projeto COTERMI – Concorrentes Técnicas da Ibituruna;
7. Reestruturação da Secretaria da Educação de Minas Gerais;
8. Resistividade Elétrica da Hemoglobina Pura;
9. Técnicas de Transmissão de Calor Humano em Aulas por TV;
10. Pesquisa do Processo Obtenção Óxido de Berílio;
11. Projeto MICA MOÌDA – Processo Moagem Lixo de Mica por Via Úmida para
Obtenção do Pó de Mica;
12. Projeto Lítio-Metal e Compostos;Creep em Fios de Cobre à Temperatura
Ambiente;
13. Variação da Resistividade Fios Nicrome e de Cobre Sob Tração com Carga
Variável;
14. Obtenção de Liga-Mãe CuBe;
15. Forno de Arco-Monofásico;
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16. Influência de Lubrificantes na Força de Atrito Cinético entre Superfícies
Metálicas;
17. Valor da Aceleração da Gravidade em Nanuque;
18. PROTINTA – Projeto de Tinta à base de Carbono de Berílio;
19. Mecanismo de Acionamento do Bondinho Teleférico;
20. OPEN-GV Opções Energéticas para Governador Valadares, Carvão Mineral,
Carvão Vegetal e Lenha;
21. PREDOEM – Prevenção de Doenças Transmissíveis por via Híbrida de
Orientação às populações de bairro sem Infraestrutura;
22. MINI-USINA-DE-ALCÓOL HIDRATADO;
23. Instrumento de Máquina de Creep para Ensaios de Fluência Lenta;
24. Célula de Polimento Eletrolítico;
25. Uso do Concreto Celular para Vivendas Econômicas.
Os projetos Lítio-Metálico, compostos de Lítio e Sais Minerais, foram elaborados pelo
corpo de pesquisadores da FPF, os quais encaminhados à Secretaria de Tecnologia Industrial –
STI, do Ministério da Indústria e Comércio, resultou na assinatura em 11 de junho de 1971 dos
contratos para execução dos mesmos.
O projeto Mica Moída por Via Úmida, que permite transformar o lixo correspondente a
90% da produção das minas de Mica, a ser utilizado na indústria de pigmentos, constituiu
processo inédito no Brasil.
O Projeto Alfa – Programa de Alfabetização de Adultos por TV, em Circuito Fechado,
teve a participação de 19 professores das várias unidades da FPF, atendendo a 284 alunos coma
duração de três meses de aulas. Os professores produziram os livros para o acompanhamento dos
alunos nas áreas: Linguagem, Matemática, Ciências Naturais e Estudos Sociais, o custo do
projeto foi coberto com recursos próprios da Fundação. Por fim o projeto apresentou ótimos
resultados e significativa repercussão social dado o seu pioneirismo.
A Faculdade de Odontologia também desenvolveu projetos importantes para a
comunidade, com publicações em revistas de renome nacional: Uma nova alternativa terapêutica
simplificada para os tratamentos endodônticos; Endocardite Bacteriana – Microbiota e
Prevenção; Pasta obturadora de canais radiculares pesquisada e formulada para uso nas clínicas
da Faculdade de Odontologia/GV, com excelentes propriedades biológicas e baixo custo, desde
1982; Estudo da ação desinfectante de alguns fármacos na Prática Endodôntica, em
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concomitância ou não com preparo mecânico; Aspectos Microbiológicos do Tratamento
Endodôntico; Odontologia do Trabalho.
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI/GV também desenvolveu importantes
estudos na região, entre os quais se destacam: Análise e Planejamento Trienal do Ensino de 1º
Grau da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Governador Valadares(1975); Análise
Estatística de Crimes conta o Patrimônio (1976); Discriminação Social do Trabalho Feminino,
qualificado, nos setores de produção da região de Governador Valadares (1978); Situação
Socioeconômica da população de Baixa Renda de Governador Valadares (1978);Transporte
Coletivo Urbano – Governador Valadares(1979); Interesses e Expectativas dos Interesses e
Expectativas dos Sócios da Associação Comercial de Governador Valadares (1980); Conteúdo
Metodológico dos Livros de História de 5ª a 6ª Série(1984); Eleições Diretas Já – ELEDICAS
(1984).
Já o MIT sempre apresentara uma característica marcante em relação ao do corpo discente
e docente no que se refere aos projetos de pesquisa, projetos de graduação e a produção cultural,
com funcionalidade e importância para a comunidade em desenvolvimento no período, conforme
se verifica pelos dados apresentados abaixo: Solo-Cimento na Pavimentação das Ruas de
Governador Valadares (1983); Estudos Preliminares e Cálculos de uma Barragem de Terra
(1983); Construção de uma Área de Lazer em Governador Valadares (1983); Levantamento
Planialtimétrico da Vila Ozanam (1983); Estudo Viabilidade de Implantação de uma Usina de
Reciclagem de Lixo em Governador Valadares (1983); Viabilidade Técnica da Passagem de
Nível pela Av. Minas Gerais (1983); Eletrificação Urbana da Ilha dos Araújos (Rede Primária e
Secundária) (1983); Projeto Estrutural da Cadeia Pública de Governador Valadares (1983);
Viabilização de Canalização do Córrego do Figueirinha(1983); Projeto de Reforma das
Instalações Elétricas do Ginásio Coberto “Dr. Arnóbio Pitanga”(1983); Projeto Elétrico
(Iluminação) das quadras do Campus (Poliesportiva)(1983); Rede de Abastecimento de Água
Potável – Posto Indígena Pataxó (1984); Projeto Elétrico do Hospital Evangélico (1984); Projeto
da Rede Aérea Urbana de Distribuição de Energia Elétrica da Ilha dos Araújos (1984).
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. O complexo educacional torna-se dinâmico pela relação dialética
estabelecida com a comunidade. Por meio do ensino, pesquisa e extensão, a UNIVALE se
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consolida num centro de organização, inovação e difusão do saber científico, atingindo sua meta
prioritária: o homem em sua dimensão participativa, produtiva e integralizadora. Os novos cursos
e as novas faculdades foram criados, a partir de 1992, com a finalidade de realizar os objetivos
pretendidos pelos instituidores.
Além disso, a Universidade adquiriu um terreno de 871.000 m² para a construção do
Campus Universitário que no ano de seu credenciamento estava em plena expansão.
As mudanças gradativas pelas quais passou a Instituição durante todo o processo de
amadurecimento e credenciamento como Universidade, aconteceram sempre na busca de seus
objetivos e de suas prioridades, na adequação de suas normas e na reorganização de sua estrutura.
Com isso, o novo modelo organizacional, colocado em teste já nas Faculdades Integradas trouxe
dinâmica de trabalho e maior participação dos docentes, discentes e funcionários nas deliberações
de caráter administrativo e acadêmico.
Por esse viés, a mobilização da comunidade regional trouxe novo apoio à Instituição e
fez da UNIVALE uma conquista de todos e a esperança de novo tempo aos mais longínquos
municípios da Região Leste. Já na fase de acompanhamento, é percebida a modificação da
postura das autoridades municipais em relação à Instituição, passando da posição de espectadores
à cooperação decisiva, trazendo o respaldo oficial necessário a projeto de tal vulto, inclusive com
a inserção da linha de ônibus público dentro do Campus para melhor conforto da comunidade.
Os contatos iniciais com a Associação dos Municípios do Médio Rio Doce se
concretizaram com a assinatura das Cartas de Intenção com as Prefeituras de Mantena e Nanuque
para atendimento às necessidades de aperfeiçoamento dos docentes da rede municipal, de
Conselheiro Pena e Governador Valadares para informatização de seus serviços administrativos
e contábeis.
O envolvimento sistemático e contínuo dos docentes e discentes em pesquisa surgiu
naturalmente das linhas específicas de ação. Além disso, a revisão curricular e a oferta de novos
cursos refletiram em melhoria do ensino oferecido aos discentes.
Dessa forma, as mudanças que ocorreram na região de abrangência da UNIVALE com o
advento do ensino de terceiro grau, trazido pela Fundação Percival Farquhar, verificam-se a partir
de Governador Valadares e de seu próprio aspecto físico. As áreas circunvizinhas aos nossos
campi limitavam-se, à época da instalação, com a periferia marginal à Rio Bahia e outra com a
zona rural. Para elas se dirigiu o crescimento urbano da cidade, transformando-as em bairros
residenciais de destaque: Vila Bretas e Bairro Universitário.
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Consequentemente, o nível de escolaridade da população aumentou consideravelmente,
não só por aqueles aqui formados, mas também pela fixação dos graduados e pós-graduados
trazidos pela Fundação Percival Farquhar de outras regiões.
Até a década de 1970, Governador Valadares atraía para si migrantes da região em busca
de novas oportunidades econômicas; com o credenciamento da UNIVALE, o objetivo é o
aprimoramento cultural e a qualificação profissional. O decréscimo gradativo do número de
estudantes que se dirigiam aos grandes centros e, consequentemente, dos que não retornavam
trouxe uma revigorante renovação das lideranças e abertura da classe empresarial à modernização
das técnicas produtivas e gerenciais, estendidas a toda a região de abrangência.
No aspecto político regional as mudanças foram radicais: nos temas dos debates, na
postura dos representantes, no nível de escolaridade dos componentes das Câmaras Municipais
e Prefeituras e, por decorrência, na forma de governar. Somos, enquanto universidade, os
responsáveis pelo despertar do interesse da população pelas diferentes expressões de cultura.
A UNIVALE trouxe mudanças maiores e mais significativas, pois o acesso mais direto
aos órgãos financiadores permitiu que a pesquisa se definisse pelo padrão de necessidade e
aspiração da região, realmente contribuindo para a solução de problemas característicos desta
região.
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 básico é demonstrado pelas inúmeras ações da instituição e sua presença
constante na comunidade onde já formou mais de vinte e nove mil alunos na graduação.
CURSO
ADMINISTRAÇÃO

TOTAL DE
ALUNOS
680

AGRONOMIA

287

ARQUITETURA E URBANISMO

310

BACHARELADO EM JORNALISMO

21

BACHARELADO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

30

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

245

CIÊNCIAS - HABILITAÇÃO PLENA EM MATEMATICA

289

CIÊNCIAS - HABILITAÇÃO PLENA EM FÍSICA

124

CIÊNCIAS - HABILITAÇÃO PLENA EM QUÍMICA

204

CIÊNCIAS - HABILITAÇÃO GERAL EM CIÊNCIAS DO 1º GRAU

372

13
CIENCIAS SOCIAIS - HAB - LICENCIATURA / BACHARELADO

606

CIENCIAS BIOLOGICAS – HABILITAÇÃO - BACHARELADO

171

CIENCIAS BIOLOGICAS – HABILITAÇÃO - LICENCIATURA

315

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

890

CIVIL E AMBIENTAL

411

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO

269

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO RÁDIO TV

13

COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

118

COMUNICAÇÃO SOCIAL - RÁDIO E TV

14

COMUNICAÇÃO SOCIAL JORNALISMO E PUBLICIDADE
COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA DOCÊNCIA NA EDUICAÇÃO
INFANTIL
DESIGN GRÁFICO

165

DIREITO

2668

EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO

183

EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA

424

ENFERMAGEM

51
224

1.031

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

105

ENGENHARIA ELÉTRICA

904

ENGENHARIA MECÂNICA

1041

ENGENHARIA METALURGICA

431

ENGENHARIA CIVIL

1.838

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

112

FARMÁCIA

861

FILOSOFIA

21

FÍSICA HAB. LICENCIATURA

56

FISIOTERAPIA

404

HISTÓRIA HAB. LICENCIATURA

215

LETRAS : HABILITACAO - LICENCIATURA PORTUGUES/ INGLES

1.270

MATEMÁTICA - LIC. PLENA
NORMAL SUP.HAB. LICENCIATURA PARA OS ANOS INICIAIS DO
ENS.FUNDAMENTAL
NORMAL SUPERIOR - HAB.: EDUCAÇÃO INFANTIL

99
190

NUTRIÇÃO

305

ODONTOLOGIA

94
3.991

PED. HAB.: - MAG DA EDUC.INF.SERIES INIC.ENS.FUNDAMENTAL

282

PEDAGOGIA - HABILITAÇÃO EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

831

PEDAGOGIA – HAB. EM ADM SUPERV. ESCOLAR DE 1º E 2º

76

PEDAGOGIA – HAB. EM SUPERV. ESCOLAR DE 1º E 2º

1.159

PEDAGOGIA - HAB. MAGISTÉRIO DAS MAT. PEDAG. DO 2º GRAU

1.214

PEDAGOGIA LICENCIATURA

484

PEDAGOGIA: HAB: - INSPECAO ESCOLAR DE 1 E 2 GRAUS

455

PEDAGOGIA: HABILITACAO EM ADMINISTRACAO ESCOLAR

120

14
PSICOLOGIA - HAB.: FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO

1.438

QUÍMICA INDUSTRIAL

162

QUÍMICA HAB LICENCIATURA

128

SERVIÇO SOCIAL

491

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

191

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS

25

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PUBLICITÁRIA

65

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SECRETARIADO

27

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

19

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

14

SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

9

SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

25

TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS

446

TURISMO

148

TOTAL GERAL

29.861

Temos 203 alunos mestres pelo Programa de Gestão Integrada do Território. Em nossas pósgraduações, nos últimos 5 anos temos 270 concluintes.
PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO
ATENDIMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

–

NÚMERO

PROGRAMA PÓLO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AO PACIENTE ESPECIAL –
PAOPE
2016 - 2.021
2017 - 2.449
2018 - 1.869
2019 - 1.882
2020 – 401
Total: 8.622
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR
GERONTOLOGIA DA UNIVALE - CAIGE
2017 - 585
2018 - 1.239
2019 - 2.375
2020 – 124
Total: 4.323
PROGRAMA REDE SOLIDÁRIA NATUREZA VIVA
2018 - 306
2019 - 282
2020 – 158
Total: 746
PROJETO HORTA ORGÂNICA E A COMUNIDADE
2017 - 60

DE

GERIATRIA

E

DE

15

2018 - 77
Total: 137
PROJETO ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO: INTEGRAÇÃO, ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO
2016 - 2.284
Total: 2.284
AMBULATÓRIO DE LESÕES DERMATOLÓGICAS
2016 - 675
2017 - 1.429
2018 - 1.682
2019 - 2.400
Total: 6.186
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
2016 - 41.313
2017 - 60.086
2018 - 11.117
2019 - 52.983
2020 - 19.626
Total: 185.125
SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA (SPA)
2016 - 3.280
2017 - 2.572
2018 – 3.185
2019 - 4.654
2020 – 748
Total: 14.439
NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E FISCAL - NAF
2017 - 450
2018 – 1.100
2019 – 5.001
2020 – 3.523
Total: 10.074
ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - EAJ
2016 - 547
2017 - 299
2018 - 336
2019 - 281
2020 - 44
Total: 1.507

16
PROJETOS DE PESQUISA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
N.
º
Título Projeto:
1

2

3

Coordenador(a) e
colaboradores(as):

Educação ambiental para
gestão da Bacia Hidrográfica
do Rio Suaçuí Pequeno como
ferramenta para determinação
da percepção, proteção e
recuperação ambiental e
avaliação da saúde humana

IVANA CRISTINA FERREIRA
SANTOS

Ligações migratórias entre a
região de Governador
Valadares (MG) e Portugal movimentos de saída e
processo de retorno: uma
comparação com as migrações
para os EUA

SUELI SIQUEIRA

Migração, ocupação e
modernização do território do
Vale do Rio Doce

MAURO AUGUSTO DOS
SANTOS

Início:

Término:

01/08/2013

31/07/2015

01/08/2013

31/07/2015

01/08/2013

31/07/2015

01/08/2013

28/02/2016

01/08/2013

31/07/2015

01/03/2014

29/02/2016

01/03/2014

29/02/2016

MARIA CECILIA PINTO
DINIZ
WALESKA BRETAS
ARMOND MENDES

HARUF SALMEN ESPINDOLA
MAURO AUGUSTO DOS
SANTOS
PATRICIA FALCO GENOVEZ
CAZAROTTO

HARUF SALMEN ESPINDOLA
IVANA CRISTINA FERREIRA
SANTOS
PATRICIA FALCO GENOVEZ
CAZAROTTO
SUELI SIQUEIRA
4

5

6

As enchentes em Governador
Valadares numa perspectiva
interdisciplinar, multi-escalar e
multi-método

PATRICIA FALCO GENOVEZ
CAZAROTTO

Migração, vulnerabilidade e
mudanças ambientais no Vale
do Rio Doce

SUELI SIQUEIRA

Ações do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF) na
visão dos profissionais

ELAINE TOLEDO PITANGA
FERNANDES

MARIA TEREZINHA BRETAS
VILARINO

HARUF SALMEN ESPINDOLA

MARILENY BOECHAT
FRAUCHES BRANDAO
SUELY MARIA RODRIGUES
7

Impacto das doenças bucais na
qualidade de vida de crianças
de 7 a 10 anos

MARILENY BOECHAT
FRAUCHES BRANDAO
MYLENE QUINTELA LUCCA
SUELY MARIA RODRIGUES

17
8

9

Perfil epidemiológico da saúde
bucal de pessoas com
deficiência motora de
Governador Valadares

MYLENE QUINTELA LUCCA

Avaliação da atenção primária
à saúde da pessoa idosa usuária
da Estratégia de Saúde da
Família no município de
Governador Valadares

SUELY MARIA RODRIGUES

01/03/2014

29/02/2016

01/03/2014

31/07/2016

01/03/2014

29/02/2016

MARILENY BOECHAT
FRAUCHES BRANDAO
SUELY MARIA RODRIGUES

ELAINE TOLEDO PITANGA
FERNANDES
ROMERO MEIRELES
BRANDAO

10 Banco de dentes da
UNIVALE: implantação e
manutenção dos serviços de
coleta, identificação,
armazenamento e distribuição

MARILENY BOECHAT
FRAUCHES BRANDAO

11 Percepções e comportamentos
do emigrante retornado dos
Estados Unidos em relação às
práticas relacionadas à saúde

SUELI SIQUEIRA

01/03/2014

29/02/2016

12 Juventude, Educação e Direito:
ação de uma intervenção em
um Centro Socioeducativo

EUNICE MARIA NAZARETHE
NONATO

18/08/2014

17/07/2016

01/03/2015

29/02/2016

01/03/2015

28/02/2017

01/03/2015

28/02/2017

ERIKA DE AGUIAR
MIRANDA COELHO
ROMERO MEIRELES
BRANDAO

(JOSE LUIZ CAZAROTTO)
LISSANDRA LOPES COELHO
ROCHA
13 Prevalência e susceptibilidade
a drogas antifúngicas de
leveduras do gênero Candida
na cavidade bucal de idosos
usuários de uma clínica

LOURIMAR VIANA N.
FRANCO DE SOUSA
SUELY MARIA RODRIGUES

escola de odontologia
14 Leishmanioses humana e
canina em uma área em
situação de surto no Leste de
Minas Gerais: aspectos
epidemiológicos, imunológicos
e novas ferramentas de
controle na expansão da
doença

PEDRO HENRIQUE
FERREIRA MARCAL

15 Projeto de implantação da
Plataforma SIG-OBIT

THOMAS WERNER JEFFRE

(GULNARA PATRÍCIA BORJA
CABRERA)

MAURO AUGUSTO DOS
SANTOS

18
16 Brasileiros/as rumo à Europa:
novos lugares de destino da
emigração brasileira nesse
início de século XXI

SUELI SIQUEIRA

01/03/2015

28/02/2017

17 Migração e mídia étnica:
SUELI SIQUEIRA
jornais brasileiros de circulação
nos Estados Unidos e sua
ELIANA MARTINS
representação na construção da MARCOLINO
identidade brasileira em
território Norte-americano

01/03/2015

28/02/2017

18 As articulações espaçotemporais e as experiências de
deslocamento: Narrativas e
memórias que desvelam o
processo emigratório de
Governador Valadares para
Portugal

PATRICIA FALCO GENOVEZ
CAZAROTTO

01/03/2015

27/11/2017

19 Os impactos do sistema
público de escrituração digital
(SPED) no território
econômico de Governador
Valadares: uma visão contábil
e jurídica

HELBERTY VINICIOS
COELHO

01/03/2015

28/02/2017

01/03/2015

29/02/2016

21 Território, Fronteira e Natureza HARUF SALMEN ESPINDOLA 01/03/2015
em Minas Gerais: o Vale do
Rio Doce na primeira metade
MAURO AUGUSTO DOS
do século XX
SANTOS
RENATA BERNARDES FARIA
CAMPOS

28/02/2017

22 Território da natureza:
formigas como bioindicadores
da sucessão lago-brejo e sua
história evolutiva recente no
Parque Estadual do Rio Doce

RENATA BERNARDES FARIA
CAMPOS

01/03/2015

28/02/2017

23 A formação histórica de
comunidades rurais de Xonin
de Cima/GV: a configuração
de seus atores sociais e o
diálogo com a natureza

PATRICIA FALCO GENOVEZ
CAZAROTTO

01/03/2015

26/12/2019

20 Letramento acadêmico: estudo JULIANNA SILVA GLORIA
sobre a produção e leitura de
textos dos alunos dos cursos de
Licenciatura da UNIVALE e
de sua implicação para a
compreensão dos conceitos
referentes à fundamentação
teórico em cada curso

MARIA CECÍLIA PINTO
DINIZ

RENATA BERNARDES FARIA
CAMPOS

19
24 As práticas de Grupo do
Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF) na visão dos
usuários

ELAINE TOLEDO PITANGA
FERNANDES

01/03/2016

28/02/2018

25 Estudo clínico-epidemiológico
e laboratorial das doenças
gástricas associadas à infecção
pelo Helicobacter pylori no
Leste de Minas Gerais

LEONARDO OLIVEIRA LEÃO
E SILVA

01/03/2016

28/02/2018

26 Influência do suporte familiar
na adesão ao tratamento
odontológico em idoso

SUELY MARIA RODRIGUES

01/03/2016

27/02/2019

27 Autoestima e saúde bucal da
pessoa idosa usuária de uma
clínica escola de Odontologia

MARILENY BOECHAT
FRAUCHES BRANDAO

01/03/2016

28/02/2018

28 RELAÇÃO COM O SABER E EUNICE MARIA NAZARETHE
A ESCOLA: um estudo com
NONATO
jovens em situação de conflito
escolar
EDMARCIUS CARVALHO
NOVAES
LISSANDRA LOPES COELHO
ROCHA
SERGIO DOS SANTOS REIS
RENATA GRECO DE
OLIVEIRA
JOÃO MARCOS PARREIRA
MENDONÇA

01/03/2016

30/12/2020

29 Migração interestadual em
Minas Gerais: análise do fluxo
migratório entre Poté e Nova
Serrana

MAURO AUGUSTO DOS
SANTOS

01/03/2016

28/02/2017

30 Avaliação da atenção primária
à saúde da pessoa idosa usuária
da Estratégia de Saúde da
Família no município de
Governador Valadares:
segunda fase

SUELY MARIA RODRIGUES

01/08/2016

30/08/2018

MARILENY BOECHAT
FRAUCHES BRANDAO
SUELY MARIA RODRIGUES

RAFAEL SILVA GAMA
MARIA CELESTE REIS
FERNANDES DE SOUZA

MARILENY BOECHAT
FRAUCHES BRANDAO
OMAR DE AZEVEDO
FERREIRA

SUELY MARIA RODRIGUES

ELAINE TOLEDO PITANGA
FERNANDES
ROMERO MEIRELES
BRANDAO

20
31 Juventude, Educação e Direito:
ação de intervenção em um
Centro Socioeducativo Segunda fase.

EUNICE MARIA NAZARETHE
NONATO
EDMARCIUS CARVALHO
NOVAES
LISSANDRA LOPES COELHO
ROCHA
RENATA GRECO DE
OLIVEIRA

01/08/2016

29/08/2018

32 A importância da busca ativa
como estratégia de controle da
hanseníase em áreas de alta
prevalência

LORENA BRUNA PEREIRA
DE OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE
FERREIRA MARCAL
THALISSON ARTUR RIBEIRO
GOMIDES

01/03/2017

31/12/2019

33 Avaliação molecular e
imunológica aplicada à
esquistossomose na região de
Governador Valadares

THALISSON ARTUR RIBEIRO
GOMIDES

01/03/2017

31/12/2019

34 Utilização de Sensoriamento
remoto pelos Satélites, no
Observatório Integrado de
Território (OBIT)

THOMAS WERNER JEFFRE

01/03/2017

30/04/2019

35 Território da Mineração:
Circunstâncias históricas,
espaciais e socioterritoriais do
desastre da
Samarco/Vale/BHP, de 5 de
novembro de 2015

HARUF SALMEN ESPINDOLA 01/03/2017

30/12/2020

36 Impactos da lama de rejeito de
mineração nas propriedades
hidráulicas do solo e na
qualidade da água subterrânea
em área ciliar do Parque
Estadual do Rio Doce

JULIANO DANIEL GROPPO

01/03/2017

30/12/2019

37 Relação entre mudanças
climáticas e biodiversidade no
Médio Rio Doce

RENATA BERNARDES FARIA
CAMPOS

01/03/2017

28/02/2019

38 Demografia da exceção:
intenções reprodutivas e
migração em um contexto de
Zika Vírus e desastre sócio
ambiental

SUELI SIQUEIRA

01/03/2017

28/02/2019

SUELY MARIA RODRIGUES

JULIANO DANIEL GROPPO

RENATA BERNARDES FARIA
CAMPOS
THOMAS WERNER JEFFRE

21
39 Impacto da poluição por lama
RENATA BERNARDES FARIA
de rejeitos de mineração sobre CAMPOS
as formigas de áreas ciliares no
Médio Rio Doce
JULIANO DANIEL GROPPO
THOMAS WERNER JEFFRE

01/03/2017

28/02/2019

40 O Vale do Rio Doce: a história
dos movimentos sociais de luta
pela terra

MARIA TEREZINHA BRETAS
VILARINO

01/03/2017

30/11/2019

41 Natureza, fronteira e território
na Bacia do rio Doce, Minas
Gerais

HARUF SALMEN ESPINDOLA 08/03/2017

06/07/2019

42 Estudos na conservação de
espécies de peixes do rio Santo
Antônio, Bacia do rio Doce

GEORGE SHIGUEKI YASUI

01/08/2017

31/07/2019

43 Hipertensão Arterial Sistêmica:
identificação, práticas
comportamentais e
representações sociais da
doença

LEONARDO OLIVEIRA LEÃO
E SILVA

01/02/2018

31/12/2019

44 Desafios da intervenção do
Profissional de Educação
Física no Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF)

MARILENY BOECHAT
FRAUCHES BRANDAO

01/02/2018

31/12/2019

45 Padronização e avaliação da
aplicabilidade da técnica
LAMP para diagnóstico da
Hanseníase

RAFAEL SILVA GAMA

01/02/2018

31/12/2019

46 Produção de blocos de solocimento com rejeitos de
mineração após rompimento da
barragem de Fundão

ADRIANA DE OLIVEIRA
LEITE COELHO
ANDERSON CAETANO
GUSMAO
RONDINELLY GERALDO
PEREIRA
JULIANO DANIEL GROPPO

01/02/2018

30/12/2020

MAURO AUGUSTO DOS
SANTOS
RENATA BERNARDES FARIA
CAMPOS

MARIA CELESTE REIS
FERNANDES DE SOUZA
PAULA LOUISY PORTELLA
WERNECK
ROMERO MEIRELES
BRANDAO
SUELY MARIA RODRIGUES

CLAUDIO MANOEL CABRAL
MACHADO
DÂNGELO SALOMÃO
AUGUSTO
ELAINE TOLEDO PITANGA
FERNANDES

LIVIA TAVARES COLOMBO
MÔNICA MARIA DE
ALMEIDA

22
47 Mesorregião do Vale do Rio
Doce: a evolução demográfica
e as suas correlações com a
saúde

MAURO AUGUSTO DOS
SANTOS

01/02/2018

31/12/2019

48 Território, Migração e saúde. A SUELI SIQUEIRA
circulação das doenças infectocontagiosas e crônicas entre
PEDRO HENRIQUE
origem e destino. Leste de
FERREIRA MARCAL
Minas Gerais e EUA.

01/02/2018

30/12/2020

49 Avaliação in vitro do efeito
citotóxico de derivados do
ácido ursólico

01/02/2019

30/12/2020

50 Território, migração e saúde. A SUELI SIQUEIRA
circulação das doenças entre
origem e destino. (Leste de
Minas Gerais e EUA)

01/03/2016

28/02/2022

51 Relação com o saber e a
educação ambiental: uma
pesquisa com estudantes em
tempo integral

MARIA CELESTE REIS
FERNANDES DE SOUZA

01/08/2016

30/12/2020

52 Juventude, saúde e
acautelamento

EUNICE MARIA NAZARETHE
NONATO

01/03/2017

28/02/2020

01/03/2017

28/02/2022

SUELY MARIA RODRIGUES
THOMAS WERNER JEFFRE

ELAINE CARLOS SCHERRER
RAMOS

ELIENE NERY SANTANA
ENES
RENATA BERNARDES FARIA
CAMPOS
THIAGO MARTINS SANTOS

ALINE VALERIA DE SOUZA
EDMARCIUS CARVALHO
NOVAES
SUELY MARIA RODRIGUES
53 O patrimônio material e
imaterial e seu diálogo com a
paisagem cultural na
microrregião de Governador
Valadares: pertencimento,
cultura e ambiente após o
rompimento da Barragem de
Fundão (Samarco/BHP
Billiton/Vale)

PATRICIA FALCO GENOVEZ
CAZAROTTO

23
54 Periferia Central: um estudo
sobre a mobilidade urbana e os
aglomerados no morro do
Carapina

EUNICE MARIA NAZARETHE
NONATO

01/02/2018

28/02/2022

55 ENSINO E SERVIÇO: a
enfermagem "extendida" ao
campo de práticas da
Vigilância em Saúde de
Governador Valadares

FLAVIA RODRIGUES
PEREIRA

01/02/2018

31/01/2022

56 Matas ciliares do médio Rio
Doce: importância das
formigas e da biomassa da
serapilheira após impacto do
rejeito de mineração

RENATA BERNARDES FARIA
CAMPOS

01/02/2019

30/07/2021

57 UNIVALE: Memórias,
identidades e histórias de vida

PATRICIA FALCO GENOVEZ
CAZAROTTO

01/02/2019

31/01/2022

58 Epidemiologia molecular de
LIVIA TAVARES COLOMBO
genes de resistência de isolados
clínicos de hospitais de
MÔNICA MARIA DE
Governador Valadares
ALMEIDA

01/02/2019

31/07/2021

59 Análise espaço-temporal da
endemia hansênica no
município de Governador
Valadares, Minas Gerais,
Brasil, no período de 2010 a
2020

PEDRO HENRIQUE
FERREIRA MARCAL

01/02/2019

31/01/2022

60 Caracterização do mecanismo
de ação da atividade
anticriptocócica da sub-fração
da fração acetato de etila das
folhas de Xylosma prockia
(Turcz.) Turcz. (Salicaceae)

MÔNICA MARIA DE
ALMEIDA

01/02/2019

31/01/2022

61 Famílias transnacionais: novas
características da migração
contemporânea

SUELI SIQUEIRA

01/02/2019

31/01/202

ADRIANA DE OLIVEIRA
LEITE COELHO
EDMARCIUS CARVALHO
NOVAES
MAYKON DIAS CEZÁRIO
RONDINELLY GERALDO
PEREIRA
SUELI SIQUEIRA

MAURO AUGUSTO DOS
SANTOS

SUELY MARIA RODRIGUES

LORENA BRUNA PEREIRA
DE OLIVEIRA

PATRICIA FALCO GENOVEZ
CAZAROTTO

24
62 Direito dos Desastres e a
legislação brasileira: um estudo
interdisciplinar das
visibilidades e invisibilidades
jurídicas nos desastres
socioambientais (Subprojeto
Território da Mineração)

HARUF SALMEN ESPINDOLA 01/02/2019

31/01/2022

DIEGO JEANGREGORIO
MARTINS GUIMARAES
LISSANDRA LOPES COELHO
ROCHA

63 Território e suas inter-relações: EUNICE MARIA NAZARETHE
gênero, fatores geracionais e
NONATO
sociabilidades
EDMARCIUS CARVALHO
NOVAES
MARIA CELESTE REIS
FERNANDES DE SOUZA

01/02/2019

31/01/2022

64 Conversando com a cidade:
Cartografia de territórios
educativos em 03 bairros de
Governador Valadares

MARIA CELESTE REIS
FERNANDES DE SOUZA

01/02/2019

31/01/2022

65 Envelhecimento, saúde e
direito à cidade: percepção de
idosos quanto à acessibilidade
e à mobilidade no espaço
urbano

MARIA TEREZINHA BRETAS
VILARINO

01/02/2019

31/01/2022

66 Processo ecológico de
LOURIMAR VIANA N.
produção de ácidos orgânicos a FRANCO DE SOUSA
partir de derivados de cana de
açúcar
RAFAEL SILVA GAMA
ZEINA CALEK GRAIZE
TRINDADE

01/02/2019

31/01/2022

67 Uso de inoculante contendo
bactérias solubilizadoras do
fósforo visando à redução do
uso de agroquímicos no campo

MARCOS GLEIDSON
PEREIRA DOS SANTOS
MAYKON DIAS CEZÁRIO

03/02/2020

02/02/2022

68 Avaliação de células tronco
mesenquimais frente à
exposição do Mycobacterium
leprae

RAFAEL SILVA GAMA

03/02/2020

02/02/2022

EUNICE MARIA NAZARETHE
NONATO
KARLA NASCIMENTO DE
ALMEIDA
MARIA TEREZINHA BRETAS
VILARINO
THIAGO MARTINS SANTOS

GEANE ALVES DUTRA
MARIA CELESTE REIS
FERNANDES DE SOUZA
VANESSA LOYOLA LOPES
LEAL

ELAINE CARLOS SCHERRER
RAMOS
LOURIMAR VIANA N.
FRANCO DE SOUSA

25
69 Avaliação imunológica e
nutricional de crianças com
idade escolar portadoras de
infecções parasitárias em
municípios do médio Rio Doce

THALISSON ARTUR RIBEIRO
GOMIDES

70 Satisfação dos usuários com
um serviço de saúde mental de
um município do leste mineiro

ELAINE TOLEDO PITANGA
FERNANDES

03/02/2020

02/02/2022

03/02/2020

02/02/2022

BARBARA NERY ENES
RAFAEL SILVA GAMA

LEONARDO OLIVEIRA LEÃO
E SILVA
SUELY MARIA RODRIGUES
71 Impacto da degradação
ambiental sobre as formigas de
áreas ciliares no Médio rio
Doce

RENATA BERNARDES FARIA
CAMPOS

03/02/2020

02/02/2022

72 CORPO COMO
TERRITÓRIO:
Representações sociais sobre a
amputação

LEONARDO OLIVEIRA LEÃO
E SILVA

03/02/2020

02/02/2022

73 Desenvolvimento de crianças
pré-escolares em instituições
de educação infantil:
indicadores de atrasos e de
fatores de risco e proteção

BRUNA ROCHA DINIZ DE
ALMEIDA

03/02/2020

02/02/2021

74 Libras, Surdez e Saúde Pública
em Governador Valadares

EDMARCIUS CARVALHO
NOVAES

03/02/2020

02/02/2022

03/02/2020

02/02/2022

01/02/2021

31/01/2023

01/02/2021

30/04/2022

SUELY MARIA RODRIGUES

ELAINE TOLEDO PITANGA
FERNANDES
75 Vivências maternas em torno
da sífilis congênita: um estudo
a partir da perspectiva
territorial

MARILENY BOECHAT
FRAUCHES BRANDAO

76 Identidade Étnico-racial e
Gênero: vulnerabilidade,
violência e território

FERNANDA CRISTINA DE
PAULA

LEONARDO OLIVEIRA LEÃO
E SILVA
VALERIA DE OLIVEIRA
AMBROSIO

EUNICE MARIA NAZARETHE
NONATO
77 Projeto de prevenção de uso de ROBERTO CARLOS DE
álcool e seus problemas
OLIVEIRA
relacionados entre adolescentes
no povo indígena
Maxakali/MG/Brasil
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78 Famílias transnacionais: gênero SUELI SIQUEIRA
e educação

01/02/2021

31/12/2023

79 Governança Territorial
HARUF SALMEN ESPINDOLA 01/02/2021
Multiescalar no Território de
Inserção do Parque Estadual do
Rio Doce - Território PERD
(Subprojeto 04/03 do PEDl Rio
Doce)

31/12/2024

O compromisso institucional da UNIVALE, enquanto universidade comunitária a
contribuir com o desenvolvimento regional sempre esteve presente, em suas ações e projetos, a
começar pelo Instituto Minas de Tecnologia de Governador Valadares, que ficou conhecido
como MIT e 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.
Foram mais de 60 (sessenta) projetos e ações de inserção na comunidade, e 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 do Vale do Rio Doce

27
(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.
O município de Governador Valadares, localizado no estado de Minas Gerais, dá nome
às regiões geográficas intermediária e imediata nas quais está situado. A Região Geográfica
Intermediária de Governador Valadares agrega 58 municípios distribuídos em quatro regiões
geográficas imediatas: Aimorés–Resplendor; Guanhães; Governador Valadares e Mantena. Sua
população, segundo os dados do Censo Demográfico de 2010 era de 746.614 habitantes, sendo
estimada, para o ano de 2020, em 774.437 habitantes (IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Estimativas da população residente
no Brasil e Unidades da Federação com data de referência em 1º de julho de 2020.).
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Relação de municípios que compõem a Região Geográfica Intermediária de Governador
Valadares, distribuídos em suas respectivas regiões geográficas imediatas.

Fonte: IBGE, Divisão Territorial Brasileira.
Os 26 municípios que compõem a Região Geográfica Imediata de Governador Valadares
(RGIM-GV) possuíam uma população de 433.274 habitantes, segundo os dados do Censo
Demográfico de 2010, sendo essa mesma população estimada em 455.614 habitantes para o ano
de 2020. Ainda segundo os dados do último censo, 85,3% da população da RGIM-GV residia na
zona urbana dos municípios, embora 6 municípios possuíssem grau de urbanização inferior a
60,0%, com destaque para São Geraldo da Piedade (24,0%) e Sardoá (35,7%).
Já Governador Valadares se destaca com o maior grau de urbanização, sendo que 96,1%
de seus habitantes residiam na zona urbana do município. Se levarmos em consideração a
população estimada para o ano de 2020, temos que 21 municípios (81,7%) possuíam uma
população menor que 10 mil habitantes, sendo que apenas Governador Valadares, com um pouco
mais de 281 mil e Conselheiro Pena, com quase 23 mil habitantes, ultrapassam os 20 mil
habitantes. Como pode ser visto na Tabela a seguir, a RGIM-GV é composta majoritariamente
por municípios de pequeno porte.
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Região Geográfica Imediata de Governador Valadares, população residente em 2010 por
situação de domicílio e população estimada em 2020

Fonte: (1) IBGE, Censo Demográfico de 2010.o Territorial Brasileira.
(2) IBGE, Estimativas da população residente no Brasil e Unidades da Federação
com data de referência em 1º de julho de 2020.

Governador Valadares, além de ser o maior em extensão territorial, também é o município
mais populoso tanto na região geográfica intermediária quanto da região geográfica imediata da
qual faz parte e dá nome. Abrangendo uma área de 2.342,32 km2, possuindo uma população de
263.689 habitantes e uma densidade demográfica de aproximadamente 113 habitantes por km2
– segundo os dados do Censo Demográfico de 2010 –, Governador Valadares era então o 9º
município mais populoso do estado de Minas Gerais e 91º do país. A sua população representava
35,3% da população da região geográfica intermediária da qual faz parte e 60,9% da população
da região imediata. Com uma população estimada, no ano de 2020, de 281.046 habitantes, o peso
da sua população permaneceu praticamente o mesmo, representando essa 36,3% da população
de sua região geográfica intermediária e 61,7% de sua região imediata.
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Mapa da Região Geográfica Imediata de Governador Valadares

Governador Valadares possui uma posição estratégica do ponto de vista geoeconômico,
estando situado a 311 km da capital mineira, Belo Horizonte (MG), a 420 km de Vitória (ES), a
580 km do Rio de Janeiro (RJ), a 891 km de São Paulo e 1.045 km de Brasília (DF). O município
é cortado por três rodovias federais, com destaque para a BR 116, que liga Fortaleza, no estado
do Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Além da BR 116, Governador Valadares é cortada
pela BR 381, que liga o município o município de São Mateus (ES) ao de São Paulo (SP) –
passando pela capital mineira, Belo Horizonte – e a BR 259, que liga a cidade ao Espírito Santo
e ao centro do estado de Minas Gerais, até encontrar a BR 040, ao norte de Belo Horizonte,
ligando a cidade a Brasília (DF).
O município é também cortado pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, pertencente à
mineradora Vale, única ferrovia nacional com tráfico diário regular de passageiros, que liga Belo
Horizonte (MG) à Cariacica, na região metropolitana de Vitória (ES). Pertencente à empresa
Vale, a ferrovia, além de ser utilizada principalmente para escoar a produção de minério de ferro
do estado de Minas Gerais, possui um dos poucos trens de passageiros operando regularmente
no país. Na Figura XXX, fica clara a condição de entroncamento rodoferroviário de Governador
Valadares, o que favorece para que o município seja também o principal polo econômico da
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região, sendo responsável por 76,5% do produto interno bruto (PIB) de sua região geográfica
imediata.

Principais rodovias e ferrovia que cortam o município de Governador Valadares.

Fonte: Prefeitura Municipal de Governador Valadares (PMGV).
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Região Geográfica Imediata de Governador Valadares: valor adicionado bruto total e por setores de atividade e PIB per capta – 2018
Nome do município
Alpercata
Capitão Andrade
Conselheiro Pena
Coroaci
Divino das Laranjeiras
Engenheiro Caldas
Fernandes Tourinho
Frei Inocêncio
Galiléia
Goiabeira
Gonzaga
Governador Valadares
Itanhomi
Jampruca
Marilac
Mathias Lobato
Nacip Raydan
Santa Efigênia de Minas
São Geraldo da Piedade
São Geraldo do Baixio
São José da Safira
Sardoá
Sobrália
Tarumirim
Tumiritinga
Virgolândia
Total

Valor adicionado bruto, a preços correntes (R$1.000,00)
Administração
Agropecuária
Indústria
Serviços
Total
pública
4.436,08
6.747,61
30.180,37
32.789,75
74.153,82
3.742,43
2.068,62
13.409,99
26.765,85
45.986,89
26.180,70
16.344,20
126.301,58
98.406,82
267.233,30
20.460,58
12.272,44
29.372,23
44.032,33
106.137,57
4.301,24
2.879,40
15.807,83
23.528,09
46.516,55
6.242,18
5.143,22
49.111,05
47.589,82
108.086,28
2.848,30
6.694,58
11.145,17
17.152,13
37.840,17
5.497,48
10.788,14
42.476,61
36.429,04
95.191,26
8.780,79
11.211,39
30.577,46
31.030,50
81.600,13
3.099,22
1.320,73
14.068,66
17.664,44
36.153,05
3.451,44
2.259,41
15.492,30
27.977,51
49.180,65
30.362,55
629.160,78
3.646.699,84
1.281.973,03
5.588.196,19
8.588,73
6.577,18
45.927,14
50.625,50
111.718,55
14.603,59
2.323,74
11.673,09
24.815,98
53.416,40
5.563,31
1.836,83
12.003,82
20.783,30
40.187,26
2.568,03
1.483,40
9.629,34
17.612,04
31.292,82
2.486,21
1.036,31
7.478,11
16.880,07
27.880,70
7.664,56
1.615,61
12.436,12
21.375,80
43.092,10
3.078,37
900,23
11.217,46
19.845,39
35.041,44
4.082,84
1.744,17
11.883,31
19.867,08
37.577,40
1.511,48
2.245,22
11.952,61
21.317,34
37.026,65
8.573,01
2.206,83
19.763,37
28.019,48
58.562,69
5.012,53
2.516,21
17.295,67
26.084,80
50.909,21
12.220,54
7.308,95
59.448,61
59.243,33
138.221,42
7.460,49
2.383,76
16.369,24
27.899,50
54.112,99
5.782,77
1.756,81
13.725,48
24.763,69
46.028,75
208.599,44

742.825,75

4.285.446,46

2.064.472,60

7.301.344,24

PIB per capita
(R$ 1,00)
10.644,77
8.755,54
12.474,09
10.900,15
9.710,65
10.464,07
11.626,24
10.640,18
12.480,00
11.478,87
8.321,54
22.278,79
9.486,02
10.150,22
10.076,14
10.142,25
8.882,73
10.031,52
9.044,73
9.860,70
9.057,75
9.815,78
9.445,23
10.076,86
8.351,16
8.764,88
17.672,97

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). PIB municipal – 2010-2018.
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A tabela acima deixa claro o pouco dinamismo econômico da RGIM-GV. O valor do seu
PIB, no ano de 2018, foi de aproximadamente 7,3 bilhões de reais, sendo que o valor adicionado
bruto pelo setor da indústria representou 10,2% desse total, enquanto o da agropecuária contribuiu
apenas com 2,9%. O valor adicionado bruto pela administração pública – defesa, educação e saúde
públicas, além da seguridade social – representou 28,8% do PIB total e pelo setor de serviços foi
de 58,7%. Cabe ressaltar que, considerando os 26 municípios de forma isolada, temos que em 21
(80,8%) a administração pública foi o setor que mais contribuiu para o PIB municipal. Os outros
cinco municípios apresentaram os serviços como principal setor a contribuir para o PIB, sendo
eles: Conselheiro Pena (47,1%), Engenheiro Caldas (45,4%), Frei Inocêncio (44,6%), Governador
Valadares (65,3%) e Tarumirim (43,0%). O PIB per capita da RGIM-GV foi de R$17.762,97,
apresentando um valor médio, por município, de R$10.498,49.
Considerando apenas os dados do município de Governador Valadares, temos que o seu
PIB total em 2018 foi de aproximadamente 5,6 bilhões de reais. Para além da grande participação
de seu PIB no da região imediata da qual faz parte (76,5%), já destacado anteriormente, temos que
valor adicionado bruto pelo setor da indústria foi baixo, representando 11,3% do PIB municipal, e
o adicionado pelo setor agropecuário representou apenas 0,5%, logo o setor de serviços agregado
com a administração pública foi responsável por quase 90,0% do PIB municipal. O seu PIB per
capita foi de R$22.278,79, o maior de sua região geográfica imediata e ocupando 202ª posição
entre 853 municípios do estado de Minas Gerais e a 2.106ª entre 5570 municípios brasileiros.
Vale ressaltar que, em 2018, Governador Valadares possuía 7.534 empresas em atividade
e 22,1% de sua população ocupada, sendo o salário médio mensal equivalente a 2,1 saláriosmínimos, o que o colocava na posição 117 entre os municípios de Minas Gerais e 1.693 no país.
Considerando o índice de desenvolvimento humano dos municípios (IDHM) da RGIM-GV
em 2010, temos que apenas Governador Valadares (0,727) foi classificado como possuindo alto
desenvolvimento humano. Os municípios de Nacip Raydan e São José da Safira apresentaram
IDHM entre 0,50 e 0,59, o que os colocavam na categoria com baixo desenvolvimento humano.
Todos os demais 23 municípios se caracterizavam por possuírem um índice de desenvolvimento
humano médio, com valores variando entre 0,60 e 0,69. De uma forma geral, como pode ser
observado na Tabela XXX, houve uma considerável melhora nos seus indicadores sociais da
RGIM-GV entre 1991 e 2010. Em 1991, com exceção de Governador Valadares, cujo IDHM o
classificava na faixa de baixo desenvolvimento humano, os demais 25 municípios da sua região
imediata se enquadravam no perfil de municípios com muito baixo índice de desenvolvimento
humano.
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Região Geográfica Imediata de Governador Valadares: Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM), 1991, 2000 e 2010

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD
Com relação aos indicadores educacionais, a taxa de escolarização de crianças e
adolescentes com idade entre 6 a 14 anos de idade, em 2010, era de 97,2%, o que colocava
Governador Valadares na 541ª posição em relação aos municípios mineiros (853), na 3.382ª entre
os do país (5.570) e 16º em sua região geográfica imediata (26). Em 2017, o índice de
desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente aos anos iniciais do ensino fundamental,
na rede pública, foi 6,1, colocando o município na posição 510, dentro do estado de Minas Gerais
e 1.900 no país. Entre os 26 municípios, que compõem a RGIM-GV, ocupava apenas a 9ª posição.
Com relação ao IDEB referente aos anos finais do ensino fundamental (4,1), a posição do
município é ainda pior, ficando em 10º dentro de sua região geográfica imediata, 621ª no estado e
3.402ª no país. Em Governador Valadares havia, no ano de 2018, 111 estabelecimentos de ensino
fundamental e 46 de ensino médio, contando com a atuação de 2.012 e 843 professores,
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respectivamente. No mesmo ano, o número de matrículas no ensino fundamental foi de 34.742 e,
no ensino médio, 11.094.
Dessa forma, os motivos apresentados demonstram que o papel da UNIVALE, única IES
privada comunitária no perfil de Universidade com credenciamento na região, é fundamental para
o desenvolvimento local e regional, dada a influência do município onde está instalada, suas
atividades de extensão e pesquisa, bem como possibilidade de contribuição efetiva que vise o
desenvolvimento regional, com contribuição econômica e principalmente social para a população
atendida.
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.
O Programa de Mestrado em Ciências Biológicas da UNIVALE, área de concentração
Imunopatologia das Doenças Infecciosas e Parasitárias, foi aprovado pela portaria 679/2006 em
15/03/2006, com base no Parecer 474/2005. O Curso contou com a parceria do Instituto René
Rachou (FIOCRUZ/Belo Horizonte) e o NuPEB/UFOP e formou 72 mestres e foi descredenciado
no ano de 2015 em função de sentir o impacto no corpo docente da vinda da Universidade Federal
de Juiz de Fora em Governador Valadares, quando perdeu grande parte de seu núcleo de docentes
aprovados em concurso público.
O Ministério da Saúde, em abril de 2014, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde
e do Departamento de Gestão da Vigilância em Saúde, divulgou o Chamamento 05/2014 de
Propostas de Iniciativas Educacionais aplicadas à Vigilância em Saúde. A finalidade era selecionar
propostas que contribuíssem para o desenvolvimento de iniciativas educacionais para qualificar os
trabalhadores atuantes na Vigilância em Saúde no Brasil, contribuindo com o fortalecimento das
ações de Vigilância em Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir dos níveis e
áreas temáticas propostas, um grupo de pesquisadores da UNIVALE propôs o Mestrado
Profissional Vigilância em Saúde, tendo sido recomendado pelo Comitê Técnico. Apesar disso, a
oferta desse curso não foi iniciada por falta de inserção orçamentária do Governo Federal da época,
apesar da proposta ter sido aprovada em 04 de novembro de 2014 pelo Departamento de Gestão
da Vigilância em Saúde.
Importante destacar que em 2015, a UNIVALE apresentou a proposta de oferta do
mestrado profissional na área de concentração da Saúde Pública: Vigilância, prevenção e controle
de doenças transmissíveis, justificada pelo histórico de atuação da instituição na oferta de cursos
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nesta área, bem como a inserção social e o caráter extensionista desses. A partir do entendimento
de que a interdisciplinaridade é um dos conceitos nucleares para consolidação das políticas
públicas na área da saúde e entendida como uma competência que resulta de um conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes, iniciou-se em 2013 discussões sobre a proposta de criação
de um Mestrado Profissional em Saúde Pública, que buscasse responder às questões de vigilância,
prevenção e controle de doenças transmissíveis. Foram realizadas reuniões e oficinas, no decorrer
de 2014, com os professores envolvidos na construção da proposta.
Em 2015, a UNIVALE apresentou à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES a proposta de oferta de novo curso de mestrado na área de Saúde Coletiva. O
projeto foi concebido e elaborado por um grupo de docentes da instituição com experiência na
Pós-Graduação Stricto Sensu vinculada às áreas de Ciências da Saúde e Ciências Humanas, com
a participação dos demais segmentos da comunidade acadêmica.
O projeto partiu das perspectivas da consolidação da Reforma Sanitária Brasileira e do
Sistema Único de Saúde do país que demandou um contingente expressivo de profissionais de
nível superior capacitados para integrar os quadros do SUS em diversas modalidades de atuação:
gestão de sistemas locais de saúde, gestão de unidades de saúde, administração de custos e
auditoria, gestão de informação, gestão de recursos humanos. Também do fato de que o
fortalecimento dos processos de reorientação do modelo de atenção, com ênfase na proposta de
promoção da saúde, necessita ser respaldado pela formação de profissionais em saúde capazes de
assumir os desafios dessa transformação, atuando no contexto da descentralização, da participação
social e da atenção em saúde como atores e agentes de mudanças positivas na organização e
funcionamento dos sistemas de saúde e serviços de saúde.
A proposta de oferta do mestrado na área da Saúde Coletiva se justificou pelo histórico de
atuação da UNIVALE na oferta de cursos nesta área, bem como a inserção social e o caráter
extensionista destes. Quanto ao mercado de trabalho, evidenciou-se uma possibilidade de absorção
do profissional qualificado em Saúde Coletiva tanto no setor público – inserindo-se nos processos
de formulação de políticas setoriais, gestão de sistemas e serviços de saúde e na produção
tecnológica – como no setor privado, notadamente na esfera do sistema de saúde suplementar.
Vislumbrou-se um horizonte promissor de atuação dos egressos deste curso abrangendo a
produção, refinamento, aplicação de métodos, ferramentas e práticas em planejamento,
epidemiologia, avaliação, vigilância em saúde, educação e comunicação em saúde.
Nesse sentido, o esforço dos docentes permitiu aprovar vários projetos de pesquisa junto à
FAPEMIG, CNPq, VALE, SETEC, MDA, MDS, entre outros, com expressiva captação de
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recursos. Por sua vez, a Universidade criou um programa de bolsa de iniciação científica próprio
e, ao mesmo tempo, recebeu uma cota expressiva de BIC da FAPEMIG. Diante disso, o esforço
coletivo, se destaca a realização anual do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da
UNIVALE, desde 2003. Das propostas de APCN elaboradas na segunda metade da década de
2000, se obteve sucesso em uma das propostas, previstas no Plano Diretor do Programa de Gestão
Integrada do Território (Resolução CONSEPE 031/2005). A Proposta do Programa de Pósgraduação Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território – GIT/UNIVALE foi aprovada para
a área de concentração em Estudos Territoriais, reconhecido pela Portaria do MEC Nº 448/2008,
de 10 de abril de 2008, conforme parecer do CNE/CES Nº 28/2008, de 19 de fevereiro de 2008,
aprovado na reunião do CTC, de 10 a 14 de dezembro de 2007 (98º Reunião). Na década seguinte,
houve o esforço para aprovar três APCN: o Doutorado do GIT/UNIVALE (2011) e Mestrado
Interdisciplinar em Saúde (2012). Essas propostas não tiveram sucesso por diferentes razões,
apesar de serem consideradas de qualidade. Particularmente no caso da proposta do Doutorado do
GIT houve um equívoco por parte da CAPES no processo de encaminhamento da proposta para o
Comitê de Área errado, somente identificado três anos depois, apesar dos recursos feitos.
As mudanças no cenário da Educação Superior na década passada, afetaram
consideravelmente as IES Comunitárias. O que atrasou os planos da UNIVALE de oferta da pósgraduação stricto sensu. Entretanto, no “Planejamento Estratégico para Pesquisa e Pósgraduação”, realizado em 2019, foi aprovada a meta de apresentar três APCN até o ano de 2021:
Doutorado do GIT; Mestrado Interdisciplinar Profissional em Saúde; e Mestrado Profissional em
Direito, cuja decisão se fundamentou na análise do ambiente interno e externo da UNIVALE.
Como se encontra no PDI da UNIVALE, o compromisso estruturador da Universidade é participar
do desenvolvimento político-ético, estético-cultural, socioeconômico, científico e tecnológico do
território no qual está inserida, com ênfase na atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por
intermédio da formação superior de qualidade, da pesquisa, da pós-graduação stricto sensu e da
inserção social e comunitária.
Norteadas pelo PDI da Instituição, as políticas de ensino e ações acadêmicoadministrativas voltadas à pós-graduação stricto sensu encontram sustentação operacional,
relevância e coerência na Política de Pesquisa e Pós-graduação aprovada pelo CONSUNI. O
esforço foi se preparar para apresentar três APCN conforme definido no Planejamento Estratégico
da Pesquisa e Pós-graduação. Nesse quesito merece destaque a realização do Doutorado
Interinstitucional (DINTER) com o Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências
Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGICH/UFSC), cujas vagas foram abertas
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às IES parceiras: IFMG/GV, UFJF/GV e UFVJM/Teófilo Otoni. O objetivo do DINTER foi
contribuir para que a UNIVALE se capacite para oferecer seu Doutorado. É preciso mencionar
que as propostas de cursos novos de pós-graduação stricto sensu da UNIVALE se fundamentam
no ambiente interno e externo, tanto para a definição da área como para a concepção, construção
e forma de oferta do Programa.
Para sustentar as atividades de pesquisa e a pós-graduação stricto sensu a Pró-reitoria de
Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da UNIVALE, por meio da Assessoria de Pesquisa e Pósgraduação stricto sensu (APPG), mantém uma política de apoio ao Programa, oferecendo todo
suporte necessário ao Programa em oferta (GIT/UNIVALE) e à elaboração dos APCN para os
novos Programas. Para os discentes é garantido espaço de estudo e apoio necessário na realização
de seus estudos e da dissertação, oferta de eventos e incentivo para o envolvimento dos alunos da
vida acadêmica, incluindo a ativa participação da organização, operacionalização e apresentação
de trabalhos no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE, que ocorre desde 2003.
Os alunos participam de eventos externos, tanto os discentes do Programa como os alunos de
graduação bolsistas de iniciação científica, sempre acompanhados dos seus orientadores.
Para garantir a efetividade de sua política e ações de estímulo e difusão para a produção
acadêmica docente e discente, a UNIVALE incentiva a participação em eventos acadêmicos
(simpósios, seminários, congressos) locais, nacionais e internacionais, em que possam apresentar
e submeter à discussão seus trabalhos de pesquisa. Também estimula o Programa a organizar
eventos em que não só os corpos docente e discente apresentem seus trabalhos, mas também
acolham professores e alunos de outras Instituições que possam dialogar a partir de uma posição
diversa de pesquisa e reflexão organizada. Entre os eventos apoiados pela UNIVALE e realizados
pelo Programa destacam-se as Jornadas de Estudos Territoriais; Encontro de Estudos Territoriais
numa Perspectiva Interdisciplinar; Seminário “Ligações Migratórias Contemporâneas: Brasil,
Portugal e Estados Unidos”; Seminário Integrado do Rio doce (SIRD). Também são apoiados
eventos com importantes pesquisadores de interesse do Programa, tais como as conferências
magnas do Prof. Dr. Rogério Haesbaert (UFF) e do Eduardo Marandola (Unicamp) realizadas em
2020. A APPG também estimula as interações do Programa com os cursos de graduação,
especialmente por meio dos Seminários Integradores nos quais interagem docentes e discentes da
pós-graduação stricto sensu com os da graduação.
No tocante de sua política institucional, a UNIVALE incentiva os alunos da graduação e
pós-graduação a participarem de eventos que possam contribuir para a atualização e
aperfeiçoamento de sua formação. No mestrado em Gestão Integrada do Território já temos 203
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mestres que defenderam sua dissertação, em relação a esses egressos, busca manter um contato
permanente, contando sempre com a presença deles nos eventos realizados. Para isso procura
divulgar para os egressos os encontros, simpósios, conferências e congressos organizados pela
instituição e pela pós-graduação stricto sensu. A política institucional se fundamenta no princípio
da formação continuada e interdisciplinar de docentes e discentes, estímulo à publicação e criação
de espaços formativos múltiplos, tais como oficinas, seminários, rodas de conversa, encontros,
simpósios, entre outros. Esses espaços de interação são sempre abertos à participação dos
professores e alunos das IES e IFES da região, particularmente da cidade de Governador
Valadares. Também busca realizar os eventos sempre por meio de parcerias com instituições
nacionais e estrangeiras, especialmente nos eventos mencionados no parágrafo anterior.
A Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação - APPG contou e administrou cota de 25 bolsas
de iniciação científica ofertadas pela FAPEMIG e a cota própria concedida pela instituição de 5
bolsas. Em 2019 a FAPEMIG suspendeu intempestivamente as cotas de bolsas. Para compensar,
nos limites apertados do orçamento da instituição em contexto de crise, houve a ampliação da cota
própria para 10 bolsas de iniciação científica (BIC UNIVALE). As Bolsas de Iniciação Científica
- BIC são ofertadas e vinculadas aos projetos de pesquisa, que têm apresentado resultados
promissores, pois os ex-bolsistas são bem colocados nos processos de seleção para o Programa.
Para a UNIVALE a iniciação científica sempre ocupou um papel expressivo, como instrumento
de inserção do discente da graduação no universo da pesquisa científica e de incentivo para que
esses prossigam os seus estudos acadêmicos em nível de pós-graduação stricto sensu. Nesse
sentido, incentiva a inclusão de discentes em grupos e núcleos de pesquisa; valoriza a realização
das monografias e trabalhos de conclusão de curso como mecanismos de iniciação científica,
estimulando a apresentação dos resultados no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da
UNIVALE. A inserção pelos cursos de graduação das atividades de iniciação científica e o
estímulo à participação no Simpósio da UNIVALE contribuem significativamente para formar
uma atitude científica, resultando na incorporação pelas disciplinas da matriz curricular da
pesquisa como processo de formação pedagógica, preparação para uma vida profissional e
comportamento atitudinal que permita enfrentar os desafios da contemporaneidade em suas
múltiplas dimensões. Os bolsistas de iniciação científica são apoiados e estimulados para a
publicação e apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos, no sentido de compreenderem que
na pesquisa a difusão do conhecimento ocupa um lugar central.
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QUANTITATIVO DE ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVALE NOS ÚLTIMOS ANOS
PERÍODO

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
BIC FAPEMIG
BIC UNIVALE

2020-2021

Bolsas Suspensas
temporariamente

10

2019-2020

Bolsas Suspensas
temporariamente
25
25
25
25

05

PRESTADOR
SERVIÇO
VOLUNTÁRIO – PSV (não recebem
nenhum tipo de ajuda financeira)
06 bolsas renovadas
OBS.: o edital foi aberto mas não
concluído, devido a pandemia
30

04
03
03

25
07
-

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

Total de alunos beneficiados no período: 193 (125 com bolsa e 68 voluntários).
BOLSAS DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA – BIC ÚNICO
São bolsas vinculadas a projetos de pesquisa que foram aprovados em editais externos
(FAPEMIG, CNPq e outros) e comtemplados com fomento para IC.
PERÍODO
2016-2017
2017-2018
2020-2021

BIC FAPEMIG
04
01
01

A UNIVALE, logo, se esforça para manter o programa de bolsas de iniciação científica e
bolsas para a pós-graduação stricto sensu, com recursos próprios, além de participar de cotas das
agências de fomento. Na pós-graduação stricto sensu entende que é papel da instituição oferecer
programas de nivelamento para os discentes e de garantir um quadro docente capaz de
disponibilizar orientação acadêmica para desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.
Na pós-graduação stricto sensu a cota da CAPES de bolsa e taxas também foi suspensa em
2019, abruptamente, porém a instituição procurou compensar, ofertando bolsas integrais de estudo
para os alunos e instituindo uma política de incentivo que concede bolsas de 50% e de 25% no
valor das mensalidades do Programa, particularmente para categorias estratégicas, tais como
professores, profissionais de saúde, pessoal da área de segurança pública e defesa social. Também
apoia professores e funcionários administrativos que queiram cursar a pós-graduação stricto sensu,
com o detalhe importante de abrir esse apoio aos professores e funcionários da IES parceiras, tais
como IFMG/GV e UFJF/GV, inclusive com bolsas. Merece destaque o esforço e a participação de
docentes dessas instituições (e da UFVJM) no DINTER do PPGICH/UFSC sediado pela
UNIVALE.
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Portanto, a UNIVALE estabelece como instrumentos e ações de estímulo à pesquisa, pósgraduação stricto sensu e iniciação científica o apoio as discentes e docentes; a oferta de bolsas; a
disponibilidade de espaços físicos adequados, confortáveis e equipados; o incentivo à organização
de eventos em que não só corpo docente e discente apresentem seus trabalhos, mas que também
acolham parceiros e contem com participante externos; o estimulo à participação de docentes e
discentes em eventos científicos para apresentação de seus trabalhos; estímulo e apoio aos grupos
de pesquisa e aos projetos de pesquisa, inclusive com concessão de bolsas e financiamentos;
realização de simpósio de pesquisa e iniciação científica anual.
A UNIVALE fomenta a capacitação e formação continuada do corpo docente, por meio de
sua Política de Capacitação e Qualificação Docente, que oportuniza a formação no âmbito do
exercício profissional, em consonância com o PDI. A partir desta política de incentivo, instituemse ações específicas de capacitação e formação continuada, traduzidas em cursos de qualificação
e atualização presenciais e a distância, além de fomentar os estágios pós-doutorais. A política de
capacitação e qualificação docente visa agregar o domínio do conhecimento científico específico
e as competências pedagógicas necessárias ao exercício da docência e da pesquisa. A UNIVALE,
com vista ao desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu, incentiva a formação dos docentes
em programas de mestrado e doutorado recomendados pela CAPES, tendo realizado grande
esforço para a efetivação do DINTER com o PPGICH/UFSC, considerando que na última hora os
recursos previstos pela agência de fomento
São oferecidos à pós-graduação stricto sensu espaços adequados e salas de aula equipadas
com tecnologias educacionais, garantindo aos docentes liberdade para inovação nas metodologias
de salas de aula, incluindo disciplinas com dois ou três professores de áreas diferentes, condições
para realização de aulas de campo, visitas técnicas, aulas interativas e abertas com participação
social (rodas de saberes, diálogos interdisciplinares), oficinas de redação interdisciplinar, oficinas
de domínio de tecnologias de informação, presença de convidados externos, organização e
realização de eventos de abertura das disciplinas para a comunidade interna e a sociedade,
interação das disciplinas com a graduação, aulas híbridas com módulos tele presenciais com a
participação de professores externos convidados. O perfil dos docentes e dos discentes
possibilitam múltiplas experiências didáticas, que são apoiadas e estimuladas pela APPG. Essas
experiências foram fundamentais no contexto da pandemia, pois permitiram que houvesse
continuidade das atividades acadêmicas, sem que se criasse um impacto negativo.
O perfil dos alunos da pós-graduação stricto sensu é o mais diversificado possível. Em
relação ao gênero, existe uma equidade, exceto em alguns anos em que ocorreu uma
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predominância do sexo feminino. Em relação à idade a distribuição é bastante equilibrada, com
ligeiro predomínio da faixa etária de 31-35 anos. As distribuições são as seguintes: até 30 anos são
25%; de 31-35 anos dão 29%; 36 a 42 anos são 22%; acima de 42 anos são 24%. O aprovado com
menor idade tinha 21 anos e o mais idoso tinha 73 anos.
Em relação ao município de origem, esses são das seguintes regiões:

a Região

Intermediária de Governador Valadares (regiões imediatas de Aimorés-Resplendor, Governador
Valadares, Guanhães e de Mantena); Região Intermediária de Ipatinga (regiões imediatas de
Caratinga, Ipatinga e de João Monlevade); Região Intermediária de Teófilo Otoni (regiões
imediatas de Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Capelinha, Teófilo Otoni); Região Imediata de
Itabira; Região Imediata de Manhuaçu; e Regiões Intermediárias de Colatina, no Espírito Santo.
A maior parte dos candidatos, cerca de 80% são das regiões de Governador Valadares, Teófilo
Otoni e Ipatinga. No total, os candidatos são provenientes de 23 municípios de Minas Gerais e
dois municípios do Espírito Santo; um do Bahia e um do Pará.
Em relação à formação, a diversidade é ainda maior, pois são alunos provenientes de 33
cursos de graduação, cobrindo todas as áreas de conhecimento. Dos ingressantes na pós-graduação
stricto sensu, 85% tem pós-graduação lato sensu (especialização). O número de ingressantes
egressos de outras IES é maior do que os egressos da própria UNIVALE. Em relação à ocupação,
o maior grupo são os professores universitário das IES das regiões mencionadas acima, seguido
de operadores do direito (advogados, promotores, juízes, donos de cartório). Também tem
destaque professores e pedagogos da educação básica; servidores da área de saúde dos municípios
da região, particularmente enfermeiros e dentista; policiais militares (oficiais) e policiais civis. Os
ingressantes apresentam um total de 43 ocupações diferentes, com destaque além dos mencionados
antes: Analista Ambiental; Arquiteto; profissional de comunicação (jornalista, marketing, design
etc.); Consultor de TI; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Funcionário Público; Gestor de políticas
públicas; Nutricionista; Psicólogo; Técnico administrativo; Titular de cartório; Vereador; Assessor
do terceiro setor; entre outros.
Ressalta-se que Governador Valadares é o polo geoeducacional da região, o que se
caracteriza por fatores históricos e geográficos preocupantes, especialmente a dificuldade de
manter uma dinâmica de desenvolvimento compatível com os ritmos estadual e nacional. O quadro
regional exige um esforço conjunto para responder ao desafio de (re)criar e de alterar o curso dos
acontecimentos na direção do atendimento à legislação educacional.
Em 2017, a UNIVALE foi credenciada para a oferta de cursos de graduação e pósgraduação na modalidade a distância, por meio da Portaria MEC nº 820, publicada no Diário
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Oficial da União de 06/07/2017 e da Portaria nº 918, publicada do Diário Oficial da União de
16/08/2017.

A partir desse credenciamento a instituição ofertou os seguintes cursos:
CURSOS DE GRADUAÇÃO
1 ADMINISTRAÇÃO
2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
3 ENGENHARIA CIVIL
4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
5 DESIGN GRÁFICO
6 CIÊNCIAS CONTÁBEIS
7 PEDAGOGIA

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
1 DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
2 PSICOPEDAGOGIA
3 DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
4 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS
5 SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
6 PSICOLOGIA/PSICANÁLISE: CLÍNICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
7 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA
8 DIREITO DO TRABALHO, PREVIDENCIÁRIO E PRÁTICAS
9 DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL
10 ANÁLISES CLÍNICAS E GESTÃO DE LABORATÓRIO

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.
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Alunos matriculados em 2020
CURSOS PRESENCIAIS
Administração

Alunos por curso

Agronomia

25

Arquitetura e Urbanismo

105

Bacharelado em Jornalismo

42

Bacharelado em Publicidade e Propaganda

79

Biomedicina

10

Ciência da Computação

4

Ciências Contábeis

107

Direito M / N

761

Educação Física – Bacharelado

80

Educação Física – Licenciatura

3

Enfermagem

183

Engenharia Civil

80

Engenharia Civil e Ambiental

64

Engenharia de Produção

1

Engenharia Elétrica

11

Farmácia - Formação Generalista

107

Fisioterapia

137

Fonoaudiologia

20

Medicina

292

Medicina Veterinária

100

Nutrição

57

Odontologia

415

Pedagogia – Licenciatura

32

Psicologia: Habilitação Formação de Psicólogo

241

Sistema de Informação

9

Superior de Tecnologia em Agronegócio

34

Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética

35

TOTAL

3112

78

CURSO EAD

Veteranos

Administração
Ciências Contábeis

13

Engenharia Civil

22

Engenharia Elétrica

0

Pedagogia - Licenciatura

4

Sistemas de Informação

61

1

Superior de Tecnologia em Design Gráfico
31
Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos
11
Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio 0
TOTAL

143
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CURSO
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Jornalismo e Publicidade e Propaganda
Ciências Contábeis
Engenharia Civil e Ambiental
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Farmácia
Fisioterapia
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
TOTAL

TOTAL DE ALUNOS GRADUADOS 20182020
86
122
76
98
103
450
67
92
201
94
76
54
257
105
160
2041

O Curso de Mestrado em Gestão Integrada do Território já formou 203 mestres. Em nossas
pós-graduações 270 alunos são concluintes nos últimos cinco anos e ainda temos 80 alunos em
curso.
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 860 (oitocentos e sessenta) 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, com mais
de novecentas vagas de estágio. Atualmente, temos mais de 130 alunos estagiando.
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 financiamento estudantil com o Banco Bradesco e
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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.
Entre bolsas filantrópicas, originadas de convênios, descontos concedidos pela
mantenedora, financiamentos e descontos por pagamentos antecipados, foram beneficiados em
2018: 5.115 alunos, em 2019: 6099 alunos e em 2020 6.470 alunos.
Acrescente-se a isso uma rede de cerca de diversos 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.

SERVIÇO

SETOR / CURSO

Acompanhar os ingressantes de modo
prioritário, apoiando-os em seus desafios de
integração e em suas dificuldades de
aprendizagem com atendimento psicológico e
pedagógico;

Espaço A3 - Apoio ao aluno

Serviço de atendimento psicopedagógico de
Educação Inclusiva

Espaço A3 - Apoio ao aluno

Orientação ambiental

Projeto Rede Solidária Natureza Viva

Atendimento Odontológico

Clínicas do Curso de Odontologia

Atendimento contábil

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal

Atendimento psicológico

Serviço de Psicologia Aplicada

Atendimento Jurídico

Escritório de Assistência Judiciária

Cursos de Extensão e oficinas gratuitas

Assessoria de Extensão

Programa de Aprimoramento Acadêmico

Espaço A3 - Apoio ao aluno em parceria com a
Assessoria de Graduação

Atendimento emergencial à saúde

Setor de Biossegurança

Atendimento a alunos com propostas
empreendedoras

Núcleo Universitário de Empreendedorismo

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
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colaboram para o desenvolvimento econômico e social desses lugares, onde destacam-se alguns
cursos de graduação:
Curso

Perfil de oferta

Tempo
duração

de

Agronomia

O Engenheiro Agrônomo, egresso do curso de Agronomia da UNIVALE, tem um
5 anos – 10
perfil de sólida formação científica e profissional generalista, com capacidade semestres
crítica e criativa na identificação e resolução de problemas que o possibilita
absorver, desenvolver e utilizar tecnologias para atuar em todo o setor
agropecuário, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais,
ambientais e culturais. Deverá atuar com postura ética e humanística no exercício
da profissão atendendo as demandas da sociedade. Deverá compreender e traduzir
as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos
problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como
promover a utilização racional dos recursos disponíveis, sejam hídricos, de solos,
biológicos, agronômicos ou zootécnicos, além da conservação e promoção do
equilíbrio do ambiente.

Arquitetura

O perfil definido para os egressos do curso Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE 5 anos – 10
abarca o desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem semestres
continuada e por uma atuação positiva nas transformações sociais, especialmente
no território de entorno.
Em consonância com esse perfil Institucional e como exposto no Art. 4º da
Resolução CNE-CES nº 2 de 17 de junho de 2010 o curso de Arquitetura e
Urbanismo da UNIVALE oferece condições para que seu egresso tenha como
perfil a sólida formação de profissional generalista, apto a analisar, refletir,
compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e de sistemas
do ambiente construído, com relação à análise e à concepção, à organização e à
materialização dos espaços interiores e exteriores, abrangendo o urbanismo, a
edificação, a paisagem, os materiais e técnicas construtivos e a mobilidade urbana;
além da conservação e valorização do patrimônio construído e imaterial; assim
como preparado para a proteção do equilíbrio do ambiente natural, e para a
utilização racional dos recursos disponíveis.

Ciências
Contábeis

O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso Ciências Contábeis abarca o 4 anos – 8
desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada semestres
e por uma atuação positiva nas transformações sociais, especialmente no território
de entorno. Deve ensejar condições para que o profissional contabilista esteja
capacitado a compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e
financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de
organização, assegurando o pleno domínio das responsabilidades funcionais
envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções atuariais e de
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a
plena utilização de inovações tecnológicas, revelando capacidade crítico-analítica
para avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da
informação.
Destarte, é possível que o egresso em Ciências Contábeis atue em diversas áreas
de exercício profissional, como analista, auditor, perito, consultor, assessor,
controller, pesquisador, docente. Outrossim, a habilitação o qualifica a trabalhar
como contador de forma autônoma ou em instituições públicas e privadas, além
de poder atuar como gestor ou diretor, bem como nos diversos segmentos da área
financeira ou administrativa.

Direito

O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso de Direito abarca o
desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada

5 anos – 10
semestres
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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/CES 05 / 2018, o perfil do formando do curso de Direito tem em sua
formação uma tríplice perspectiva que envolve estruturas necessárias à sua
formação jurídica considerando os problemas emergentes e transdisciplinares,
assim como, os novos desafios de ensino e pesquisa que se estabelecem conforme
a tríade humanística, social e profissional. Humanística, considerando que o
profissional da área jurídica deve buscar soluções sempre visando à promoção da
dignidade da pessoa humana; social, considerando a formação interdisciplinar do
profissional do direito, sempre promovendo o diálogo na sociedade em seus
diversos seguimentos e outras áreas profissionais; e, profissional, considerando a
formação básica do formando que poderá escolher um ramo de especialidade para
complementar os seus estudos e atuar no mercado de trabalho.
Além disso, o formando do Curso de Direito da UNIVALE traz em si dois traços
marcantes de seu perfil profissional, o empreendedorismo no mercando de
trabalho voltado para a dinâmica da automação/inteligência artificial, e a formação
global do cidadão humanista, no sentido de buscar soluções que visem sempre à
promoção do bem-estar comum em função das novas demandas apresentadas pelo
mundo do trabalho e as especificidades locais, regionais e nacionais.
Enfermagem

O curso de Enfermagem da UNIVALE propõe a formação de enfermeiro 4 anos e 6
generalista, crítico, reflexivo, com característica humanística, dotado de meses - 9
competências e habilidades essenciais ao exercício profissional qualificado nos semestres
âmbitos técnico, científico, ético, político, social, educativo e do cuidado.
Enfermeiro capacitado a conhecer e intervir sobre os problemas e situações de
saúde-doença mais prevalentes no contexto epidemiológico nacional, com ênfase
na localidade e região, identificando as dimensões biopsicossociais de seus
determinantes. Profissional apto a compreender e implementar políticas de saúde,
atuando na organização e gestão dos serviços da Rede de Saúde e Educação com
senso de responsabilidade socioambiental e compromisso com a cidadania, como
promotor da saúde integral, individual e coletivamente. Proficiente no
gerenciamento da força de trabalho, recursos e insumos necessários à
resolutividade de demandas desafiadoras no mundo contemporâneo e do trabalho.

Farmácia

O perfil do egresso do curso de Farmácia da UNIVALE contempla uma formação 4 anos e 6
generalista, humanista, crítica, reflexiva, qualificadora da intervenção, para atuar meses - 9
em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor ético, científico e semestres
intelectual, dotado de competências e habilidades essenciais ao exercício
profissional qualificado. O egresso é capacitado ao exercício de atividades
referentes aos fármacos e aos medicamentos; às análises clínicas e toxicológicas;
ao controle, produção e análise de alimentos; inovações tecnológicas, com atuação
pautada na compreensão da realidade social, cultural e econômica de Governador
Valadares e região, em consonância com as novas demandas apresentadas pelo
mundo do trabalho. O egresso é capaz de atender as necessidades sociais,
ambientais e da saúde. Além de promover a atenção integral da saúde no sistema
regionalizado e hierarquizado de referência e contrarreferência e o trabalho em
equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). O Curso de Graduação em
Farmácia tem como perfil do formando egresso/profissional, o Farmacêutico
profissional da área de Saúde, com formação centrada nos fármacos, nos
medicamentos e na assistência farmacêutica, e, de forma integrada, com formação
em análises clínicas e toxicológicas, em cosméticos e em alimentos, em prol do
cuidado à saúde do indivíduo, da família e da comunidade.

Fisioterapia

O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso de Fisioterapia abarca o 4 anos e 6
desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada meses - 9
e por uma atuação positiva nas transformações sociais, especialmente no território semestres
de entorno. Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto na
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Resolução (conforme Diretriz do Curso) o perfil do egresso do curso de
Fisioterapia abarca o desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela
aprendizagem continuada e a atuação positiva nas transformações sociais. Em
consonância com esse perfil institucional e com o exposto na Resolução CNE/CES
Nº 4/2002, o egresso do curso de Fisioterapia da UNIVALE tem um perfil
generalista, humanista, crítico e reflexivo, com conhecimento de diferentes áreas
e recursos fisioterapêuticos capacitado para atuar nos três níveis de atenção à
saúde, articulado com o Sistema Único de Saúde (SUS). Fisioterapeuta
comprometido com as necessidades da população local e regional e com os
princípios éticos/bioéticos e culturais do indivíduo e da coletividade, com
formação em saúde baseada em evidências científicas, capaz de participar
ativamente na produção do conhecimento.
Medicina

O egresso do Curso de Medicina da UNIVALE terá formação geral, humanista,
crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de
atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação
da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e
compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral
do ser humano.

12 semestres
- 6 anos

Medicina
Veterinária

O Curso de Graduação em Medicina Veterinária tem como perfil do formando 10 semestres
egresso/profissional o Médico Veterinário, com formação generalista, humanista, - 5 anos
crítica e reflexiva, apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos,
grupos sociais e comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício
profissional, no âmbito de seus campos específicos de atuação em saúde animal,
saúde pública e saúde ambiental; clínica veterinária; medicina veterinária
preventiva; inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia,
produção e reprodução animal. Ter conhecimento dos fatos sociais, culturais e
políticos; de economia e de administração. Capacidade de raciocínio lógico, de
observação, de interpretação e de análise de dados e informações, bem como dos
conhecimentos essenciais de Medicina Veterinária, para identificação e resolução
de problemas visando à sustentabilidade econômica, social, ambiental e o bemestar animal.

Odontologia

Em consonância com o perfil da Instituição e com as DCN do curso de 8 semestres Odontologia, Resolução CNE-CES nº 3 de 19 de fevereiro de 2002, o Cirurgião 4 anos
Dentista graduado pela UNIVALE, terá como características a formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-o para o exercício
profissional com base no rigor técnico científico, capaz de atuar nas diferentes
realidades sociais, norteado pelas políticas de saúde vigentes do SUS. Para tal, o
egresso deve apresentar autonomia intelectual, capacidade de aprendizagem
continuada; atuar positivamente nas transformações da sociedade, com capacidade
para aprendizagem dinâmica, inovadora e flexível, articulando suas práxis com as
necessidades locais e regionais, em consonância com as novas demandas
apresentadas pelo mundo do trabalho.
Engloba ao final, como característica consolidada deste perfil, a formação de um
cirurgião-dentista com as competências e habilidades de respeitar os princípios
éticos inerentes ao exercício profissional; atuar em todos os níveis de atenção à
saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção,
proteção e recuperação da saúde; atuar multiprofissionalmente e
interdisciplinarmente; reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida
e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência; exercer sua profissão de
forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de
participação e contribuição social; conhecer e aplicar métodos de investigação
para a elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos com visão crítica.
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Psicologia

Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto na Resolução n° 05
de 15 de março de 2011, o egresso do curso de Psicologia a ser formado pela 10 semestres
UNIVALE evidencia uma atuação profissional de forma crítica e reflexiva, apto a - 5 anos
intervir em diversos contextos de saúde, sociais, institucionais e organizacionais.
Esse egresso com base nos preceitos da ética profissional, do valor humano e do
trabalho interdisciplinar vem atuando através de competências e habilidades
desenvolvidas a partir das atividades de ensino, pesquisa e extensão, concentradas
nas ênfases ressaltadas pela DCN desse Projeto Pedagógico. O egresso atuará
profissionalmente por meio de competências e habilidades gerais, em consonância
com o artigo 4º, da Resolução nº 05, de 15 de Março de 2011, que trata das
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Psicologia, o qual enfatiza o
seguinte: atenção à saúde baseada nos princípios da ética e bioética; a tomada de
decisões com base em evidências científicas; a comunicação de informações com
base nos princípios éticos da profissão; a liderança no trabalho em equipes
multiprofissionais; administração e o gerenciamento da força de trabalho com
iniciativa e ações empreendedoras e, por fim, a capacidade de buscar
continuamente a atualização profissional através da educação permanente.

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 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
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ministrados na Instituição, além de uma eficiente base de dados que pode ser consultada por meio
da internet.
A Extensão Universitária se caracteriza como um “conjunto de ações de caráter
interdisciplinar e multidisciplinar, articulando os saberes produzidos na vida acadêmica e na vida
cotidiana das populações, para compreensão da realidade e busca de respostas aos seus desafios.
Assim, promove a disseminação do conhecimento acadêmico, por intermédio do diálogo
permanente com a sociedade”.
Diante desta compreensão, a Universidade Vale do Rio Doce, concebe a extensão como
espaço de relação com a comunidade, onde possibilita a formação profissional e se habilita, cada
vez mais, como espaço privilegiado de produção do conhecimento, diálogo e intervenção. Esse
conjunto de ações se articula em busca da superação de diversos problemas como as desigualdades,
promovendo, entre outros, o desenvolvimento local e regional.
Na UNIVALE, essa intervenção acontece por meio das ações de extensão, como
Programas, Projetos, ações de disciplinas e Áreas de Prestação de Serviço. Seus proponentes
buscam compreender as demandas da comunidade, promovendo um constante diálogo com esta.
Por meio de planejamento, pautado em estudos teóricos e demandas provenientes da própria
comunidade, os professores e alunos in loco aprendem na prática como intervir nas questões
apresentadas. Essas atuações podem ser comprovadas por intermédio dos programas e projetos
ofertados, os quais afirmam e reforçam o seu papel enquanto universidade comunitária e
socialmente responsável.
Ganha a Universidade, que dá sentido social ao conhecimento, e oferece aos seus alunos a
partir da participação nas ações extensionistas uma dimensão prática do saber, muito mais do que
se tivesse ficado somente preso às bibliotecas e salas de aula. Ganha a comunidade que é atendida
em suas necessidades, no intuito de melhorar a qualidade de vida e promover a sua organização
política e social.
No campo da extensão, podemos destacar os serviços que são ofertados através das
seguintes modalidades:

RELATÓRIO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ÚLTIMOS 5 ANOS.
Programas e Projetos de Ação Comunitária
Programa International Federation Of Medical Students Associations Of Brazil - UNIVALEIFMSA BRAZIL - Comitê Local UNIVALE
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Objetivo: Realizar ações, campanhas e projetos de cunho social e metodológico, que visem atingir a
população em geral.
Público-alvo: Pacientes de módulos de saúde e a população, além de profissionais da área.
Nº Pessoas Atendidas: 1.455
Programa Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial – PAOPE
Objetivo: Contribuir para promoção integral do indivíduo com deficiência mental pura ou associada,
idosos e acamados, visando à melhoria da convivência familiar e sua inclusão social.
Público-alvo: Indivíduos com deficiência mental pura ou associada a outras patologias, pessoas que não
deambulam e seus familiares.
Nº Pessoas Atendidas: 1.423
Programa de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia da UNIVALE - CAIGE
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos idosos de Governador Valadares, a partir de um serviço
interdisciplinar com ações nos níveis primários e secundários de atenção à saúde e assistência à pessoa
idosa, envolvendo todas as dimensões que interferem de forma direta ou indireta na conquista de um
envelhecimento saudável e com qualidade.
Público-alvo: Idosos (pessoas com 60 anos ou mais), residentes na comunidade, no município de
Governador Valadares, bem como idosos de outros municípios vinculados por meio de parcerias com
a Universidade.
Nº Pessoas Atendidas: 242
Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde PET-SAÚDE/Interprofissionalidade
Objetivo: Promoção da integração ensino-serviço-comunidade com foco no desenvolvimento do SUS a
partir dos elementos teóricos e metodológicos da Educação Inter profissional, com vistas a implementar
os princípios previstos nos projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação.
Público-alvo: Comunidade atendida pelas unidades de saúde cedidas pela Secretaria Municipal de Saúde
– SMS.
Nº Pessoas Atendidas: 537
Projeto Rede Solidária Natureza Viva
Objetivo: Promover a melhoria e ampliação da coleta seletiva em Governador Valadares, por meio da
organização de uma rede solidária de apoio à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis
Natureza Viva - ASCANAVI que realiza a coleta, triagem e comercialização.
Público-alvo: Catadores da Ascanavi, representantes da UNIVALE, e representantes da Secretaria
Municipal de Educação de Governador Valadares.
Nº Pessoas Atendidas: 362
Projeto Nutrindo o Saber: Estratégia de Empoderamento para Promoção de Saúde
Objetivo: Promover educação nutricional por intermédio de estratégias necessárias para mudança de
comportamento proporcionando ao indivíduo independência e segurança para a prática de hábitos
alimentares
saudáveis.
Público-alvo: Adultos e idosos com sobrepeso ou obesidade e comorbidades associadas (hipertensão
arterial sistêmica, diabetes tipo 2, doenças osteoarticulares entre outros) pacientes encaminhados da
atenção básica.
Nº Pessoas Atendidas: 22
Projeto Anjos da Alegria
Objetivo: Aumentar a qualidade do cuidado interdisciplinar da saúde, dando ênfase particular às
necessidades
psicossociais
das
doenças,
pacientes
e
seus
familiares.
Público-alvo: Pacientes, familiares e funcionários do Hospital Municipal de Governador Valadares.
Nº Pessoas Atendidas: 6.300
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Projeto Eco Chumbo
Objetivo: Realizar a reciclagem de todo o resíduo radiográfico e outros insumos utilizados nos
consultórios odontológicos de Governador Valadares e região, garantindo a descontaminação do meio
ambiente.
Público-alvo: Comunidade em geral
Nº Pessoas Atendidas: a Comunidade em geral
Projeto Escola de Esportes UNIVALE
Objetivo: Contribuir com o desenvolvimento das habilidades específicas nas modalidades esportivas,
bem como na formação de cidadãos, gerando melhores práticas de vida saudável e em sociedade,
promovendo assim o desenvolvimento do indivíduo e da comunidade em que está inserido.
Público-alvo: Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos de idade, dos gêneros masculino e
feminino, residentes dos bairros circunvizinhos da UNIVALE e que estejam regularmente matriculados
e frequentando estabelecimento de ensino de educação básica.
Nº Pessoas Atendidas: 197
Projeto Horta Orgânica e a Comunidade
Objetivo: Contribuir com a qualidade da alimentação das famílias de baixa renda orientando a
construção de hortas que trarão benefícios à saúde de estudantes das escolas públicas e entidades que
venham requisitar assistência da Universidade Vale do Rio Doce.
Público-alvo: Escolas públicas e entidades interessadas pelo projeto.
Nº Pessoas Atendidas: 290
Projeto Phytomed – Horto Medicinal e Laboratório de Fitomedicamentos
Objetivo: Visa à implantação de um horto voltado ao cultivo de plantas medicinais, de um laboratório
de processamento de plantas e manipulação de formulações farmacêuticas contendo drogas de origem
vegetal.
Público-alvo: Usuários de medicamentos fitoterápicos de Governador Valadares e cidades
circunvizinhas.
Nº Pessoas Atendidas: 215
Projeto de Extensão Universitária – Ação Ambiental: Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
– Distrito de Vila Nova Floresta
Objetivo: Ampliar o conhecimento do público-alvo sobre os resíduos sólidos urbanos e a coleta seletiva
a partir de elaboração, implantação e cooperação de um projeto em uma área destinada ao beneficiamento
dos resíduos supracitados do Distrito de Vila Nova Floresta.
Público-alvo: Moradores do Distrito de Vila Nova Floresta e funcionários da prefeitura que atuam na
área de gestão de resíduos sólidos.
Nº Pessoas Atendidas: 2300
Projeto Oficina dos Saberes e Sabores
Objetivo: Disseminar na comunidade escolar informações sobre a produção da saúde e alimentação
saudável,
estimulando
o
público
a
assumir
atitudes
mais
saudáveis.
Público-alvo: Alunos matriculados na Rede Pública e Privada de Ensino de Governador Valadares e
entorno do município.
Nº Pessoas Atendidas: 2.055
Prestação de Serviço – Ação Comunitária Extensão
Ambulatório de Lesões Dermatológicas
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Objetivo:
Prestar
assistência
preventiva,
curativa
e
reabilitadora
aos
pacientes
com lesões dermatológicas.
Público-alvo: Portadores de lesões dermatológicas e doenças crônico degenerativas, bem como seus
respectivos familiares, residentes na região do Leste Mineiro e cidades circunvizinhas.
Nº Pessoas Atendidas: 271
Escritório de Assistência Jurídica – EAJ
Objetivo: Prestar atendimento jurídico gratuito a uma população que não tem meios de provê-lo com
recursos próprios.
Público-alvo: Comunidade residente na Comarca de Governador Valadares, comprovadamente
hipossuficiente, que apresente demandas judiciais ou extrajudiciais a serem solucionadas.
Nº Pessoas Atendidas: 1.662
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal - NAF
Objetivo: Prestar informações e oferecer todos os serviços relacionados à Receita Federal e à Secretaria
Estadual e Municipal a Fazenda, viabilizados via internet ou programas de computador com possibilidade
de canal direto com os órgãos, no sentido de solucionar as demandas dos contribuintes.
Público-alvo: Todas as pessoas físicas e jurídicas (ONGs) hipossuficientes que necessitam dos serviços
contábeis, principalmente os microempreendedores individuais (MEI).
Nº Pessoas Atendidas: 2.636
Projeto Planejando Vidas
Objetivo: Promover o aconselhamento e a colocação de implantes contraceptivos em população
feminina em vulnerabilidade social e clínica atendida na policlínica do município de Governador
Valadares/Minas Gerais.
Público-alvo: População feminina, adolescente, multíparas, usuárias de drogas, podendo apresentar
distúrbios da saúde mental ou rebaixamento nível de entendimento, usuárias da Policlínica Municipal de
Saúde no Município de Governador Valadares/Minas Gerais.
Nº Pessoas Atendidas: Expectativa de atender 150 pessoas.
Projeto Tratamento de Feridas Complexas
Objetivo: Criação de fluxo de atendimento capaz de oferecer à população portadora de feridas
complexas, serviço integral de assistência à saúde.
Público-alvo: Pacientes portadores de feridas complexas, encaminhados pelas unidades básicas de saúde
e agendado pela Secretária Municipal de Saúde.
Nº Pessoas Atendidas: 185
Prestação de Serviço Acadêmica
Clínicas Odontológicas
Objetivo: Prestar serviços odontológicos gratuitos à comunidade de Governador Valadares e região.
Público-Alvo: Comunidade local de Governador Valadares.
Nº Pessoas Atendidas: 42.807
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)
Objetivo: Prestar atendimento psicológico
Público-Alvo: Comunidade de baixa renda.
Nº Pessoas Atendidas: 1.166
Parque da Ciência

aos usuários

que

buscam

por

este

serviço.
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Objetivo: Difundir e popularizar os conhecimentos científicos nas áreas de Física e Química, por meio
da recepção de turmas de alunos dos ensinos Básico, Fundamental e Médio de Governador Valadares.
Público-alvo: Professores e alunos da rede Municipal, Estadual e Particular de Governador Valadares e
região.
Nº Pessoas Atendidas: 2.360
PROJETOS ENCERRADOS DENTRO DO PERÍODO
Projeto Acompanhamento Farmacoterapêutico: Integração, ensino, pesquisa e extensão
Objetivo:
Promover
o
uso
racional
de
medicamentos
pela
população.
Público-alvo: Pacientes usuários de medicamentos da comunidade de Governador Valadares.
Nº Pessoas Atendidas: 571
Projeto Vidas em Narrativa
Objetivo: Compreender o quanto a literatura pode contribuir para que o indivíduo possa ressignificar
sua identidade, ampliando suas perspectivas de vida e elevando sua forma de pensar a relação consigo
mesmo, com o outro e com o mundo.
Público-alvo: Recuperandas da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado – APAC feminina
de Governador Valadares.
Nº Pessoas Atendidas: 22

A UNIVALE ainda possui no Curso de Odontologia diversas Clínicas Odontológicas que
atendem a comunidade por intermédio de programas de atenção específica aos idosos
(Odontogeriatria), às gestantes e aos bebês (Bebê Clínica).
A Odontogeriatria atende em média 70 pacientes a cada semestre, o que dá em torno de
140 pacientes por ano. São realizados procedimentos de: Exodontia; Endodontia; Restauração com
resina foto e amalgama; Coroa metalo – plástica e meto – cerâmica; Núcleo metálico fundido;
RMF e Prótese Total removível.
O atendimento às gestantes e aos bebês por meio da Bebê Clínica ultrapassa o número de
cem anualmente. Entre os serviços prestados temos: Anamnese, Exame clínico, Profilaxia oral,
Flúor tópico, Adequação de comportamento, Adequação do meio com cimento de ionômero de
vidro, Educação para saúde, Radiografia periapical, Abertura endodôntica, Selamento provisório,
aplicações típicas de flúor, frenectomia lingual, endodontia
O Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial – PAOPE é
considerado referência nacional e internacional em atendimento a pacientes especiais e conta com
uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. O PAOPE conta cerca de 12 professores, 6
técnicos extensionistas e cerca de 77 alunos, em 2019 realizou mais 2500 procedimentos
atendendo cerca de 280 pacientes especiais; em 2020 com a suspensão dos serviços em função da
pandemia ainda foram realizados em razão de emergências, cerca de 400 procedimentos em 88
pacientes especiais. O PAOPE também faz atendimentos em casa quando há necessidade do
paciente, em média mais de 30 pacientes são atendidos em casa anualmente.
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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, esse Ambulatório de Lesões realizou nos últimos quatro anos mais de 6000
procedimentos, ainda conta 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 faixa etária entre 12 e 17 anos, na Escola de Esportes nas modalidades de Tênis e Futebol, entre
2015 e 2020 cerca de 440 crianças foram atendidas.
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.
A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem ainda o Centro de Fisioterapia, com
uma moderna estrutura, para atender a pacientes da comunidade, onde mais de 13500 pacientes
foram atendidos no período entre 2016 e 2020. Há também 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 bemestar aos idosos da região. O CAIGE atende regularmente cerca de 80 idosos na faixa etária entre
50 e 80 anos. São realizadas inúmeras atividades e já foram realizados mais de 4000 atendimentos.
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. Por fim, o atendimento é feito pelos alunos do curso de Psicologia, sob supervisão dos
professores. Entre 2016 e 2020 mais 14.000 atendimentos foram realizados.
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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 dentro da UNIVALE em que a comunidade encontra apoio e esclarecimento
para conduzir questões legais e jurídicas, dentre outras. O CEJUSC no período de 2014 a 2020
realizou mais de 16.500 audiências, resolvendo pendências da comunidade de Governador
Valadares e região. O Escritório de Assistência Judiciária - EAJ iniciou suas atividades em 1997
e desde então, realiza cerca de 30 novos atendimentos por mês, entre fevereiro e novembro de cada
ano, totalizando 300 (trezentos) atendimentos anuais, entre processos judiciais, acordos e
conciliações. Além disso, desde o ano de 2008, a coordenação do EAJ organiza o Balcão da
Cidadania da UNIVALE, que já está em sua décima terceira edição. Nesse evento, acontecem as
audiências de Conversão de União Estável em Casamento, sendo que, cerca de 2.000 (dois mil)
casamentos já ocorreram, desde a sua primeira edição, beneficiando, com isso, inúmeras famílias.
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. Entre 2016 e
2020 o ELO realizou as seguintes atividades envolvendo alunos, professores e público externo:
•

Semana acadêmica: 04 edições anuais. 2500 vagas para público externo e interno.

•

Minicursos: 134 minicursos, totalizando 1630 vagas para público externo e interno.

•

7 edições do Café com prosa para professores dos cursos do Núcleo das Ciências e
Tecnologia.

•

Participação em 08 edições da revista Construção em Evidência.

•

Organização de 03 edições da revista Engenhar.

•

I Jornada acadêmica das Engenharias da UNIVALE.

•

1º Fórum do Ambiente Construído

•

“Envolva” em parceria com CREA-jr.

58
•

I Simpósio Direito x Engenharia.

•

Curso de extensão Excel para engenharia.

•

Oferta da pós-graduação Lato Sensu Eficiência e Desempenho de Edificações
Habitacionais.

O Escritório Modelo é uma iniciativa do Curso de Arquitetura e Urbanismo em parceria
com os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental e Engenharia Elétrica com a
finalidade de dar suporte e complementação às atividades acadêmicas dos cursos, unificando
atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de possibilitar estágios aos discentes na área de
Arquitetura e Urbanismo e das Engenharias. Esse espaço tem como objetivo principal o
aprimoramento da formação de qualificação profissional nas áreas ligadas aos cursos envolvidos,
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 ao desenvolvimento de serviços e à melhoria da qualidade das
atividades acadêmicas.
Entre suas atividades destacam-se as seguintes ações nos últimos cinco anos:
•

Reforma e Ampliação de Residência Multifamiliar de baixa renda;

•

Projeto Arquitetônico Executivo da sede Campestre da Igreja Comunidade Unir na
cidade Baguari;

•

Reforma da Cozinha do Lar dos Velhinhos;

•

Projeto para construção da nova cantina da Escola Técnica da UNIVALE – ETEIT;

•

Reforma e ampliação do espaço de trabalho e atendimento da Secretaria Acadêmica
da UNIVALE;

•

Reforma e ampliação da Cantina Universitária da UNIVALE;

•

Projeto Executivo da Associação do Bairro Turmalina em Governador Valadares;

•

Elaboração de layout da sala dos professores e das coordenações do Campus I;

•

Projeto de salas de estudo coletivo e gabinetes individuais de estudo para biblioteca
setorial;

•

Levantamento e desenho para fins de regularização da Igreja Evangélica no Vila
Isa;

•

Consultoria para reforma da sala de atendimento psicológico ao detento dentro do
Serviço de Psicologia Aplicada da UNIVALE;

•

Projeto Arquitetônico de uma casa na árvore para o Parque Florestal Rio Doce;
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•

Projeto de acessibilidade ao salão no segundo pavimento do Salão Comunitário
Dom Bosco no Jardim Pérola;

•

Projeto Arquitetônico para reforma e ampliação de residência, construção
comercial, construção de segundo atendimento, todas as ações dentro do Projeto
UNIVALE Saúde em benefícios de funcionários da Universidade em situação de
vulnerabilidade;

•

Projeto Arquitetônico de praça interna do Hospital Regional de Governador
Valadares;

•

Projeto Arquitetônico de reforma e ampliação da área de sacristia e capela da
Paróquia Nossa Senhora das Graças;

•

Projeto Arquitetônico de adequação de acessibilidade e paisagismo da Praça de
Esporte de GV;

•

15 projetos (estrutura, hidro-sanitário e elétrico) de casas populares por solicitação
da Prefeitura Municipal de GV;

•

Levantamento cadastral para adequação das necessidades para adequação da
Creche Santa Helena em relação a Combate e prevenção a incêndio e contenções;

•

Escola em Mendes Pimentel – Visita técnica propondo intervenções arquitetônicas
para solucionar problemas funcionais;

•

Elaboração do Projeto Arquitetônico do Estande da UNIVALE na EXPOLESTE;

•

Projeto Paisagístico do Parque linear às margens do Córrego João Pinto e estimativa
de custo - UNIVALE/ARDOCE/PREFEITURA Conselheiro Pena;

•

Projeto Clínica Veterinária de animais de pequeno porte;

•

Projeto reforma Associação de Catadores Natureza Viva - ASCANAVI;

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.
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3 METODOLOGIA

A compreensão de que a avaliação institucional, realizada à luz de sua missão
institucional e seu PDI, assumida pela Instituição como peça-chave para fazer frente ao desafio
posto na busca de seu desenvolvimento e expansão.
Para a elaboração deste Relatório de Autoavaliação Institucional, a metodologia foi
definida em uma proposta diferenciada em ações coletivas, construída em grupos de trabalhos,
interpretação de documentos e textos.
Os levantamentos e avaliações foram realizados através de questionários on-line junto a
docentes e discentes dos cursos de graduação. Para os cursos de pós-graduação as avaliações
foram aplicadas ao final de cada disciplina, em se tratando de diversos setores administrativos e
eventos, a coleta de informações é feita através de formulário específico, sendo disponibilizado
urnas para coleta dos dados. Esta metodologia diversificada permite uma avaliação global da
Universidade. Foram analisados documentos e relatórios emitidos por diferentes setores da
universidade.
Foram realizadas reuniões com as instâncias administrativas e acadêmicas da UNIVALE
e FPF para discussão das atividades a serem desenvolvidas em consonância com os ordenamentos
institucionais e a legislação vigente. Posteriormente foi feito uma seleção de documentos oficiais,
textos, relatórios de Autoavaliação interna e externa, relatórios de Avaliação de Cursos de
Graduação, Pós-graduação e relatórios setoriais.
Foi solicitado aos gestores o preenchimento de métricas/quadros tendo como base

a

missão, propósitos e as metas do PDI – UNIVALE – 2020-2024. A CPA/UNIVALE realizou, num
exercício crítico e reflexivo a análise dos dados e informações contidas nos documentos.

4 DESENVOLVIMENTO
4.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INTITUCIONAL

No Eixo 1, considera-se a dimensão 8 - Planejamento e Avaliação- do SINAES. O foco desse
Eixo é a descrição e a identificação dos principais elementos do processo avaliativo da IES em
relação ao seu PDI, aos relatórios elaborados pela CPA e aos demais documentos institucionais
avaliativos do período que constitui o objeto de avaliação.
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4.1.1 - Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
No ano de 2020, com a pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, o atual estado de
calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, a UNIVALE adotou, nos
termos das Portarias nº 343, de 17/03/2020, e nº 345, de 19/03/2020, ambas do Ministério da
Educação, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas e atividades com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação.
Dentro deste contexto foram necessárias alterações no planejamento de atividades da CPA/
UNIVALE no tocante as avaliações de cursos de graduação e também no adiamento das avaliações
externas para credenciamento e recredenciamento, sendo um ano atípico, considerando a realidade
instalada.
Para alcançar os objetivos/metas, a CPA/UNIVALE desenvolveu projetos e atividades no
âmbito

avaliativo os quais estão sistematizadas em Relatórios a partir das análises dos resultados

das avaliações desenvolvidas institucionalmente
Decorrentes destas análises aconteceram mudanças físicas, estruturais e políticas para a
efetivação/consolidação do processo avaliativo, considerando o previsto no planejamento anual de
atividades da CPA/UNIVALE.
Ao processo de Autoavaliação Institucional da UNIVALE é assegurado por
planejamentos/cronogramas a fim de alcançar sucesso nas ações, usando metodologias
diversificadas e viáveis atendendo ao princípio da globalidade e integração de forma associada
permitindo uma visão geral e abrangente da Instituição.
As avaliações censitárias dos cursos de graduação são realizadas anualmente com o corpo
docente e discente objetivando retratar a situação do curso, segundo a visão dos atores do processo
em relação aos diversos aspectos acadêmicos pertinentes a qualidade dos mesmos, levantando
potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados dos cursos servindo como parâmetros para a
tomada de decisão. O Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão Fundamentadas na
Avaliação do Curso para a Autoavaliação Institucional é um instrumento efetivo para correção de
rumos.
Para avaliações nos cursos de graduação são elaborados relatórios com gráficos que ilustram
os resultados dos itens avaliados pelos docentes, discentes, funcionários, egressos e em relação
aos principais indicadores avaliados e comentários/sugestões em relação aos diversos quesitos
avaliados. Este material constitui uma fonte de informação qualitativa rica, capaz de complementar
de maneira significativa os resultados quantitativos e expressos nos gráficos apresentados.
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A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIVALE elabora anualmente o Relatório das
Ações Decorrentes do Processo de Avaliação Institucional para melhoria contínua das ações
demandadas nas avaliações realizadas.
Para avaliação sistemática do PDI 2020 – 2024 foram atualizadas as métricas/instrumento
para acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas no mesmo.
A Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Setores estratégicos é realizada rotineiramente
visando um movimento contínuo de aperfeiçoamento e a melhoria dos serviços prestados pelos
funcionários da UNIVALE à comunidade interna e externa.
Em seu processo de autoavaliação a CPA/UNIVALE, foca sempre numa avaliação com
caráter pedagógico, formativo, desenvolvendo uma cultura avaliativa potencializando o
desenvolvimento humano e institucionais nas inter-relações existentes nos processos acadêmicos,
como também avaliando o atendimento as expectativas da sociedade na qual está inserida sem
perder de vista as suas funções de ensino, pesquisa e extensão.
São definidos grupo de indicadores que consiste em nomear os atores integrantes do
processo de avaliação que pode ser quem avalia ou quem é avaliado, considerando a estrutura da
avaliação a ser realizada.

INDICADORES

•
•
•
•

Discentes
Docentes
Técnicos-administrativos
Egressos

DORES
Discentes: Avaliação das políticas de atendimento ao discente, comunicação externa e interna,
avaliação da organização didático-pedagógica, avaliação da infraestrutura física e tecnológica;
Docentes: Avaliação das políticas de pessoal, infraestrutura física, organização didáticopedagógica, responsabilidade social;
Técnicos-administrativos: Avaliação das políticas de pessoal, infraestrutura física;
Egressos: Organização didático-pedagógica, infraestrutura física, conhecimento adquirido,
empregabilidade.
Os instrumentos de Autoavaliação Institucional integram todos os segmentos da IES:
discente e docente da graduação e da pós-graduação; funcionários técnico-administrativos e
gestores. Os instrumentos são questionários específicos para cada um dos segmentos a serem
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avaliados, de acordo com os Eixos da Autoavaliação Institucional estipuladas pelo Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES e o Plano de Desenvolvimento Institucional
- PDI.
No processo de autoavaliação da IES, os docentes serão individualmente avaliados, bem
como os aspectos de infraestrutura, Projeto Político-pedagógico e Plano de Desenvolvimento
Institucional.
Para a organização e estruturação da Autoavaliação Institucional será considerada uma
gama de indicadores de desempenho, contendo aspectos qualitativos e quantitativos, os quais são
continuamente reavaliados e readequados de acordo com os contextos em que estão inseridos,
tornando desta forma o processo de avaliação mais eficaz e significativo para a Instituição.
A elaboração e implementação da Avaliação Institucional compreende as seguintes
etapas:

Balanço Crítico

Divulgação dos
resultados da Avaliação

Elaboração do
Relatório de Avaliação

Constituição da CPA

AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

Sensibilização

Execução do Projeto
de Autoavaliação

Realização do Processo
de Autoavaliação

Revisão, Construção e
Validadção dos
Instrumentos

Destacamos também as alterações que foram realizadas no planejamento da
CPA/UNIVALE em função da implantação de um novo sistema de informação e gerenciamento
na UNIVALE e como consequência, durante o ano foram realizadas atividades de implantação e
testes do Sistema na CPA/UNIVALE. Em maio de 2020 foi realizada em todos os Cursos de
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graduação a Avaliação da Aprendizagem com aulas remotas.

Os Cursos de Graduação –

Modalidade EaD foram avaliados em novembro de 2020 através do Google Forms sendo os seus
respectivos relatórios entregues aos Coordenadores dos Cursos. Também em novembro de 2020
foi realizada a avaliação nos Cursos de graduação – Modalidade Presencial desenvolvendo todos
os processos de sensibilização e motivação para a avaliação. Os instrumentos foram respondidos
pela comunidade acadêmica, mas, em função de intercorrências na fase de testes para emissão
dos relatórios do citado sistema, não foi possível a finalização dos relatórios no decorrer do
semestre e que será feito oportunamente em 2021.

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/UNIVALE
AVALIAÇÕES REALIZADAS 2018 a 2020

¤ Relatórios de Autoavaliação Institucional - UNIVALE
AUTOAVALIAÇAO INSTITUCIONAL
Relato Institucional /Relatório de Autoavaliação Institucional
UNIVALE 2017

MÊS/ANO
Março/2018

Relato Institucional /Relatório
Institucional UNIVALE 2018

Parcial

de

Autoavaliação

Março/2019

Relato Institucional /Relatório
Institucional UNIVALE 2019

Parcial

de

Autoavaliação

Março/2020

Relato Institucional /Relatório
Institucional UNIVALE 2020

Integral

de

Autoavaliação

Março/2021

¤ Avaliações realizadas / Cursos de Graduação/Pandemia
CURSO
Administração - Presencial
Administração - EaD
Agronomia

MÊS / ANO
Out./2019 – Maio/2020 – Nov./2020
Maio/2020 – Nov./2020
Out./2019 – Maio/2020 – Nov./2020

Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Contábeis
Comunicação Social - Jornalismo

Out./2018 – Out./2019 – Out. 2019 – Maio/2020 – Nov./2020
Maio/2020 – Nov./2020
Maio/2018 - Maio/2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./ 2019 - Maio/2020 – Nov./2020

Direito
Educação Física - Bacharelado
Educação Física - Licenciatura
Enfermagem
Engenharia Civil - Presencial

Maio/2018 - Maio/2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Maio/2018 - Maio/2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out.//2018
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
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Engenharia Civil - EaD
Engenharia Civil e Ambiental
Engenharia Elétrica
Farmácia
Fisioterapia

Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020

Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia

Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020

Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação - Presencial
Sistemas de Informação - EaD

Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Maio/2018 - - Maio/2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Maio/2020 – Nov./2020

Superior Tec. Design Gráfico
Superior Tec. Estética e Cosmética
Superior Tec. Gestão de Rec. Humanos
Superior Tec. em Agronegócio

Maio/2020 – Nov. 2020
Maio/2020 – Nov./2020
Nov./2019 - Maio/2020 – Nov./2020
Out./2018 – Out./2019 - Maio/2020 – Nov./2020

¤ Avaliações realizadas / Outros

RELATÓRIO
Setor: Secretaria Acadêmica
Setor: Tesourarias
Setor: Bibliotecas - UNIVALE
Setor: Sala das Coordenações/Professores Campus II

MÊS / ANO
2018 - 2019 - 2020
2018 - 2019 - 2020
2018 - 2019 - 2020
2018 - 2019 - 2020

Setor: Sala das Coordenações – Campus I
Setor: ESPAÇO A3

2018 - 2019 - 2020
2018 - 2019 - 2020

¤ Avaliações realizadas / Pessoal Técnico e Administrativo – PTA’s
PTA’s – Programa
PERTENCER”

“ORGULHO

EM

2020- Contínuo

66

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM
RELAÇÃO AOS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL.
Objetivo 1: Manter processo de Gestão por Resultado focado nos indicadores de qualidade
definido pelo MEC e nas metas estratégicas da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE.
Meta: Cultura do Planejamento, Acompanhamento da Execução e Avaliação das Metas e
Ações previstas no PDI implantada na UNIVALE em todos os setores administrativos e
acadêmicos.
Cumprimento da Meta: SIM (

)

NÃO (

)

EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Elaboração do Relato Institucional/Relatório de Autoavaliação
Institucional - UNIVALE – 2020.
- Realização da aprendizagem com aulas remotas em todos os Cursos de
graduação de avaliações de todos os Cursos de Graduação.
- Atualização das métricas/instrumentos para avaliação das ações
desenvolvidas em 2020 em consonância com o PDI 2020-2024.
Desenvolvimento de atividades de apoio para fins de Recredenciamento
da UNIVALE.
- Construção de instrumento com pontos a serem aperfeiçoados
resultantes das avaliações de cursos a ser enviados aos Gestores da FPF
e UNIVALE parta elaboração de um Plano de Melhorias.
- Participação na elaboração da Política da Assessoria de Comunicação
da UNIVALE - ASCORG
- Pesquisa de Satisfação dos Usuários de setores estratégicos da
UNIVALE.
- Participação e Execução de atividades definidas pela gestão para o
recredenciamento da UNIVALE.
- Participação no World Café – Evento com a finalidade de apontar as
atividades a serem desenvolvidas para melhorias da UNIVALE.
- Reuniões constantes com a Equipe do Sistema TOTVS e DISGI para
definições de parâmetros a serem utilizados no processo de avaliação e
emissão de relatórios de avaliação.
- Criação e aprovação do selo da CPA juntamente com a ASCORG. Este
selo tem como finalidade identificar à comunidade acadêmica as
melhorias realizadas a partir dos apontamentos registrados por alunos e
professores nas avaliações realizadas.

Ações de Melhorias Propostas
- Continuidade da execução de
atividades definidas pela gestão para
o recredenciamento da UNIVALE.
Construção e aprovação do
- Participação em congressos,
eventos e encontros das Comissões
Próprias de Avaliação promovidos
pelo MEC.
- Otimização da divulgação do
- Reestruturação dos Instrumentos de
avaliação utilizados nos processos
avaliativos.
- Campanha de divulgação dos
resultados obtidos por meio das
avaliações
da
CPA com
adesivos e outras peças.

Objetivo 2: Manter o processo de Avaliação Institucional em articulação com o SINAES.
Meta:Avaliação institucionalizada.(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI ).
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Cumprimento da Meta: SIM (

)

NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Envio das métricas/instrumentos para avaliação das
ações desenvolvidas em 2020 em consonância com o
PDI 2020-2024 aos Gestores tendo em vista a
elaboração do relato Institucional e do relatório de
Autoavaliação Institucional UNIVALE 2020.
- Construção do Regulamento Interno da CPA
UNIVALE.
- Atualização do Projeto de Avaliação Institucional
CPA

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações de Melhorias Propostas
Finalização o Regulamento Interno da CPA UNIVALE.
Finalização da atualização do Projeto de Avaliação
Institucional CPA
Encaminhamento do Regulamento Interno da CPA e do
Projeto de Autoavaliação Institucional para aprovação do
Conselho Universitário
- Recomposição da CPA;
- Implementar um sistema eficaz de acompanhamento das
ações decorrentes dos resultados das avaliações junto aos
gestores.

4.1.2 CONCEITOS OBTIDOS PELA UNIVALE NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS
INSTITUCIONAIS E DE CURSO
Quadro com os dados dos cursos de graduação – UNIVALE 2020

QUADRO COM DADOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVALE - 2020
AVALIAÇÕES

CURSO/HABILITAÇÃO Grau

Nota
Modalidade ENADE

CPC - Ano

CC
Visita

- IDD

Administração

Bacharelado

Presencial 2 - 2015

2 - 2015

3 - 2011

2 - 2009

Agronegócio

Tecnológico

Presencial 3 - 2019

3 - 20169

4 - 2017

3 - 2019

Agronomia

Bacharelado

Presencial 3 - 2016

2 - 2016

3 - 2008

4 - 2016

Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado

Presencial 2 - 2019

2 - 2019

4 - 2018

2 - 2019

Biomedicina

Bacharelado

Presencial Curso novo sem ENADE

Ciências Contábeis

Bacharelado

Presencial 2 - 2018

4 - 2014

2 - 2018

Com. Social - Jornalismo

Bacharelado

Presencial 3 - 2018

3 - 2018

3 - 2011

3- 2018

Direito

Bacharelado

Presencial 3 - 2018

3 - 2018

4 - 2015

3 - 2018

Presencial 3 - 2017

2 - 2017

3 - 2008

3 - 2017

4 - 2019

3 - 2019

Educação Física

Licenciatura

2 - 2018

Educação Física

Bacharelado

Presencial 3 - 2019

Enfermagem

Bacharelado

Presencial 3 - 2019

3 - 2019

5 - 2019

2 - 2019

Engenharia Civil

Bacharelado

Presencial 3 - 2019

3 - 2019

4 - 2018

3 - 2019

Eng. Civil e Ambiental

Bacharelado

Presencial 4 - 2019

3 - 2019

4 - 2018

3 - 2019

Engenharia Elétrica

Bacharelado

Presencial 3 - 2019

3 - 2019

3 - 2017

3 - 2019

Engenharia de Produção

Bacharelado

Presencial 2 - 2017

2 - 2017

3 - 2014

2 - 2017

Curso novo sem ENADE, com Processo de
Reconhecimento aberto no Sistema e-MEC

Estética e Cosmética

Tecnológico

Presencial

Farmácia

Bacharelado

Presencial 3 - 2019

Fisioterapia

Bacharelado

Presencial

2 - 2019

3 - 2019

3 - 2019

3 - 2013

3 - 2019

3 - 2013

3 - 2019
3 - 2019
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Gestão Pública

Tecnológico

Letras - Português/Inglês

Licenciatura

Medicina

Presencial 2 - 2015
Presencial

2 - 2014

-

4 - 2016

3 - 2014

3 - 2015

Curso novo sem ENADE Proc.
de Reconhecimento aberto no
Sistema e-MEC

3 - 2008

Bacharelado

Presencial

Medicina Veterinária

Bacharelado

Presencial

Curso novo sem ENADE

Nutrição

Bacharelado

Presencial

3- 2019

Odontologia (Integral)

Bacharelado

Presencial

2 - 2019

Odontologia (Noturno)

Bacharelado

Presencial

Curso com processo de autorização indeferido pela
SERES e tramitando com Recurso no CNE.

Pedagogia

Licenciatura

Presencial

3 - 2017

Produção Publicitária

Tecnológico

Presencial

Psicologia

Bacharelado

Presencial

2 - 2018

Publicidade e Propaganda

Bacharelado

Presencial

Sistemas de Informação

Bacharelado

Administração

3 - 2019
2 - 2019

3 - 2017

4 - 2011

-

4 - 2019

3 - 2019

3 - 2016

3 - 2019

5 - 2018

3 - 2017

4 - 2015

-

3 - 2018

-

3 - 2018

3-2018

3-2018

5-2019

4-2018

Presencial

2-2017

2-2017

5-2005

3-2017

Bacharelado

EaD

Curso novo, sem ENADE, como Processo
Reconhecimento aberto no Sistema e-MEC.

Engenharia Civil

Bacharelado

EaD

Curso novo, sem ENADE, como Processo de
Reconhecimento aberto no Sistema e-MEC

Gestão de Rec. Humanos

Tecnológico

EaD

Curso novo, sem ENADE, como Processo de
Reconhecimento aberto no Sistema e-MEC

Sistemas de Informação

Bacharelado

EaD

Curso novo, sem ENADE, como Processo de
Reconhecimento aberto no Sistema e-MEC

Curso novo sem ENADE

4.1.3 Grau de Adesão das Avaliações realizadas – 2017/2020
Avaliações realizadas / Grau de Adesão
CURSO

GRAU DE ADESÃO ÀS AVALIAÇÕES - %
2017
2018
2019
2020
Alunos
Profs.
Alunos
Profs.
Alunos
Profs.
Alunos
Profs.

Administração- Pres.
Administração - EaD
Arq. e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Contábeis
Com.
Soc.
Jornalismo
Direito
Educação Física - Bac.
Educação Física - Lic.
Enfermagem

87,98
96,97
53,85

Eng. Civil – Pres.
Eng. Civil - EaD

97,34
-

77,84
53,57
89,74
96,89

95,83
90,00
100
100
72,73
100
100
90,32
-

63,93
97,74
92,50
80,56
95,83
85,20
-

86,96
100
97,14
86,67
100
87,50
-

94,87
55,74
97,54
92,50
96,45
70,91
-

100
84,21
100
100
100
64,71
-

100
-

100
-

-

-

100

100

de

69
Eng. Civil Ambiental
Eng. Elétrica
Eng. Produção
Farmácia
Fisioterapia

92,77
85,45
96,55
92,70
95,80

81,48
90,91
100
95,00
100

77,95
86,96
84,55
93,86

92,86
100
100
93,33

79,79
78,26
84,68
86,33

77,78
83,33
100
90,00

-

-

Jornalismo - Bac
Medicina
Medicina Veterinária

86,11
95,97
-

81,82
62,50
-

56,76
93,55
-

70,00
50,00
-

89,66
77,57
-

100
63,64
-

-

-

Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Pub. e Propaganda

98,51
88,51
91,39
88,36
92,50

100
95,89
81,82
76,47
90,00

92,13
87,62
91,03
81,20
69,84

100
97,22
62,50
62,50
80,00

92,94
95,01
91,18
84,48
91,43

95,00
97,18
100
78,95
100

-

-

Sist. Informação-Pres.
Sist. Informação-EaD
Sup. Tec. Design
Gráfico - EaD
Sup. Tec. Estética e
Cosmética
Sup. Tec. Gestão Rec.
Humanos - EAD
Sup.
Tec.
em
Agronegócio

60,34
-

88,89
-

87,10
-

100
-

85,71
-

83,33
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

87,80

88,89

78,72

100

81,25

91,67

-

-

52,04
100

100
100

5.1.4 Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão fundamentadas na Avaliação do
Curso - 2020
Curso: Administração – Modalidade EaD
Coordenador: Prof. Me. Leonardo Geraldo dos Santos Carneiro
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Melhorar a divulgação do PPC junto ao
Curso. 2- Esclarecer junto aos alunos sobre
aderência dos Projetos Integradores à
Pesquisa. 3- Incentivar a pratica da Ativ.
Complementares.
1-PROJETO
SUGESTÕES:1- Incentivar o conhecimento
PEDAGÓGICO
do PPC. 2- Destacar em cada Projeto
EXTENSÃO
Integrador a fase de Pesquisa e sua
CURSO
2-PESQUISA
importância. 3- Aumentar a agilidade na
3-ATIVIDADES
validação e devolutiva das Atividades
COMPLEMENComplementares para os alunos.
TARES
PROVIDÊNCIAS: 1- Divulgar o PPC em
ambientes de acesso do Aluno como o Portal.
2- Solicitar maior apoio dos professores junto
aos alunos no incentivo a execução das
Atividades
Complementares
e
no
esclarecimento da presença da pesquisa nos
Projetos. Integradores.

STATUS:
1-Reunião
de
professores
de
início de semestre
esclarecendo
pontos levantados
– 01/03/2021
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COORDENAÇÃO

CORPO
DOCENTE

POSTURA
E
DESEMPENHO

POSTURA
E
DESEMPENHO

SALAS
AULA

DE

EQUIPAMENTO
S

ESTRUTURA
FÍSICA

LABORATÓ-RIO
/AULAS
PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES
COM
NECESSIDA-DES
ESPECIAIS

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Manter e melhorar o canal de comunicação
com os alunos.
SUGESTÕES: 1- Incentivar os alunos a
procurar a coordenação para mentoria.
PROVIDÊNCIAS: 1- Manter linha direta com
os alunos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Mantendo a atuação do corpo docente.
SUGESTÕES: 1- Melhorar o contato dos
professores com alunos fora disciplinas.
PROVIDÊNCIAS:1- Manter o canal de
comunicação entre alunos e professores sempre
transparente.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-A estrutura das salas de aula atende às
expectativas dos alunos.
SUGESTÕES:1-Manter estrutura física e de
manutenção.
PROVIDÊNCIAS: 1-Manter estrutura física e
de manutenção.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Manter carteiras e mesa do professor
2-Melhoria no sistema multimídia das salas.
3-Melhoria de equipamentos para professores.
SUGESTÕES: 1-Melhoria da Internet no
Campus I como um todo.
2-Colocação de Datashow ou televisores nas
salas de aula.
3-Disponibilização de notebook para cada sala
para uso do professor.
PROVIDÊNCIAS: 1-Manter solicitação de
atendimento junto a Gestão
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Plano de melhoria e manutenção dos
laboratórios de informática.
SUGESTÕES:1-Atualização de hardware e
software para atendimento aos cursos.
PROVIDÊNCIAS: 1-Manter solicitação de
atendimento junto a Gestão
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Melhoria da Internet no Campus I como um
todo.
2-Melhoria no sistema multimídia das salas.
3-Melhoria de equipamentos para professores.
SUGESTÕES: 1-Melhoria da Internet no
Campus I como um todo.
2-Colocação de Datashow ou televisores nas
salas de aula.
3-Disponibilização de notebook para cada sala
para uso do professor.
PROVIDÊNCIAS:1-Solicitar possibilidade
de atendimento da Gestão
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Adequar ambientes ao acesso dos PNE’s.
2-Verificar funcionamento do Elevador do
Campus I.

STATUS:
Mantendo o canal
de comunicação
sempre aberto.

STATUS:
Mantendo
a
atuação do corpo
docente junto aos
alunos.

STATUS:
Mantendo
a
estrutura
física
das salas de aula.

STATUS:
Mantendo
atendimento com
equipamentos
disponíveis.

STATUS:
Mantendo
atendimento com
equipamentos
disponíveis.

STATUS:
Mantendo
atendimento com
equipamentos
disponíveis.

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual.
No curso não
temos PNE’S.
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INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

SERVIÇO
DE
SEGURANÇA
NO CAMPUS

SECRETARIA
ACADÊMICA
SETORES
ADM. ACADÊ
-MICOS

TESOURARIAS

SUGESTÕES:1- A gestão superior criar um
plano de providências elencando prioridades e
facilidades para a adequação.
PROVIDÊNCIAS: Incluir no PGC do Curso
para solicitar providencias à Gestão.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Estrutura física como um todo e o acesso a
PNE’s.
2-Manutenção e limpeza, conservação do
ambiente.
SUGESTÕES: Melhorar a estrutura física
como um todo e o acesso a PNE’s.
2- Manter a estrutura de manutenção e
limpeza, conservação do ambiente.
PROVIDÊNCIAS: Monitorar periodicamente
os ambientes e o atendimento a reclamações
dos alunos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Estrutura física como um todo e o acesso a
PNE’s.
2-Manutenção e limpeza, conservação do
ambiente.
SUGESTÕES: Melhorar a estrutura física
como um todo e o acesso a PNE’s.
2- Manter a estrutura de manutenção e limpeza,
conservação do ambiente.
PROVIDÊNCIAS: Monitorar periodicamente
os ambientes e o atendimento a reclamações
dos alunos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Segurança nos arredores do Campus I.
2-Acesso a biblioteca do campus I que é no
prédio da ETEIT.
SUGESTÕES: 1- Solicitar às autoridades uma
maior circulação de viaturas policiais no local.
2-Tazer a biblioteca do ETEIT para o Campus
I
PROVIDÊNCIAS: PROVIDÊNCIAS: Monitorar periodicamente
os ambientes e o atendimento a reclamações
dos alunos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1- O Posto de Atendimento da Secretaria no
Campus I precisa de mais um auxiliar no
atendimento.
SUGESTÕES:1- Manter o acompanhamento
dos atendimentos aos alunos. 2- Incluir mais
um atendente para os cursos.
PROVIDÊNCIAS: PROVIDÊNCIAS: Monitorar periodicamente
os atendimentos e atentar às reclamações dos
alunos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1- O Posto de Atendimento da Tesouraria no
Campus I precisa de mais um auxiliar no
atendimento em épocas de pagamento da
mensalidade.

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual.
No curso não
temos PNE’S.

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual.
No curso não
temos PNE’S.

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual e
sugerir atenção
dos alunos.

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual
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BIBLIOTECA

SETOR
ESTÁGIO

XEROX

ESTÁGIO

GRUPOS
OPCIONAIS

TCC

VISITAS
TÉCNICAS

DE

SUGESTÕES:1- Manter o acompanhamento
dos atendimentos aos alunos. 2- Incluir mais
um atendente para os cursos.
PROVIDÊNCIAS: PROVIDÊNCIAS: Monitorar periodicamente
os atendimentos e atentar às reclamações dos
alunos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
1-Transito de alunos para acessar a biblioteca
do Campus I que é no prédio da ETEIT.
2-Garantir o acesso dos alunos à biblioteca
virtual disponível no AVA e na Biblioteca da
UNIVALE.
SUGESTÕES: 1-Tazer a biblioteca do ETEIT
para o Campus I
PROVIDÊNCIAS: PROVIDÊNCIAS: Monitorar periodicamente
os ambientes e o atendimento a reclamações
dos alunos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 1Burocracia no atendimento ao aluno que
recorre ao estágio.
2-Manter um posto de atendimentos a estágios
no Campus I.
SUGESTÕES:1- Melhorar processos de
atendimento virtual e digitalizar documentos
para que o aluno tenha mais facilidade de
acesso via portal do aluno.
PROVIDÊNCIAS: Manter junto a Gestão a
cobrança dos alunos em relação ao setor de
Estágio.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:1- O
Setor atende às expectativas dos alunos.
SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 1Burocracia no atendimento ao aluno que
recorre ao estágio.
2-Manter um posto de atendimentos a estágios
no Campus I.
SUGESTÕES:1- Melhorar processos de
atendimento virtual e digitalizar documentos
para que o aluno tenha mais facilidade de
acesso via portal do aluno.
PROVIDÊNCIAS: Manter junto a Gestão a
cobrança dos alunos em relação ao setor de
Estágio.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 1- O
TCC atende, pelo viés acadêmico, aos
requisitos do Curso.
SUGESTÕES: Melhorar junto a Gestão a
burocracia de contratação dos professores
orientadores facilitando o processo de aceite.
PROVIDÊNCIAS: manter contato com a
Gestão Superior cobrando providências.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:1Melhorar o canal para visitas técnicas do
curso. 2- Alunos sem tempo para visitas

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual e
aguardando
providências.

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual

STATUS:
Mantendo
o
atendimento com
a estrutura atual
monitorando
o
atendimento aos
alunos.

STATUS:
Mantendo
o
atendimento aos
alunos com a
estrutura atual
STATUS: Visitas
técnicas
não
sendo realizadas
diante do cenário
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durante a semana por trabalharem durante o
dia e empresas não funcionarem a noite.
SUGESTÕES:1-Agendar
junto
aos
professores e alunos, visitas técnicas às
empresas onde alunos e professores trabalham,
aproveitando a reposição de dias letivos da
disciplina aos sábados.
PROVIDÊNCIAS: Trazer para o NDE e
reunião de professores essa discussão.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 1- O
Curso como um todo foi bem avaliado pelos
alunos.
2-Pontos como Projetos Integradores e
Atividades Complementares precisam ser
mais discutidos com os alunos quanto ao seu
valor e aplicabilidade.
SUGESTÕES:1-Provocar em sala de aula
maiores discussões acerca do valor das ACC e
Projetos Integradores.
PROVIDÊNCIAS: Abrir espaço junto aos
alunos dentro das disciplinas para essa
discussão.

de pandemia e
disponibilidade
de horário.

STATUS:
Mantendo
a
estrutura do curso
em funcionamento
com
o
atendimento dos
alunos e atenção
às reclamações e
desvios.

Curso: Engenharia Civil - Modalidade EaD
Coordenador: Dayane Gonçalves Ferreira

CURSO

COORDENAÇÃO

CORPO
DOCENTE

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

POSTURA
DESEMPENHO

POSTURA
DESEMPENHO

E

E

PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Comunicação.
SUGESTÕES: Apresentar aos
estudantes e professores o PPC;
Apresentar aos estudantes os
regulamentos das AC;
Apresentar aos estudantes as
atividades de extensão e pesquisa
realizadas pelos professores do
curso com possibilidade de
inserção dos estudantes.
PROVIDÊNCIAS:
Agendar
reunião com todos os estudantes
do curso para apresentar os itens
sugeridos.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Horário de
atendimento da coordenação.
SUGESTÕES: Informar aos
alunos o horário de atendimento
da coordenação.
PROVIDÊNCIAS: Informar aos
estudantes
o
horário
de
atendimento da coordenação.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Devido a baixa adesão dos
estudantes na avaliação, indica-se
como ponto de aperfeiçoamento
o esclarecimento aos estudantes

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:
Implementar em
2021-1
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SALAS DE AULA

EQUIPAMENTOS

ESTRUTURA
FÍSICA
LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

INSTALAÇÕES
FÍSICAS
PARA
PORTADORES
COM

da importância de participarem
do processo de avaliação
realizado pela CPA.
SUGESTÕES: Ao dar retorno
aos estudantes sobre a avaliação
da CPA, esclarecer a importância
de avaliar todos os professores
para subsidiar o plano de ação da
coordenação do curso.
PROVIDÊNCIAS:
Dar retorno aos estudantes da
avaliação da CPA e conscientizar
da importância da participação.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Quesito não
avaliado pela CPA
SUGESTÕES: Avaliar
na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PROVIDÊNCIAS: Avaliar na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Quesito não
avaliado pela CPA
SUGESTÕES: Avaliar
na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PROVIDÊNCIAS: Avaliar na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Qualidade e quantidade de aulas
práticas.
SUGESTÕES: Retomar aulas
práticas presencias, utilizando
laboratórios disponíveis para o
curso.
Adquirir aulas em laboratório
virtual para ser utilizado no
período que estão sendo
realizadas aulas remotas.
PROVIDÊNCIAS:
Encaminhar
ao
NEaD
solicitação para aquisição de
laboratórios virtuais.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Quesito não
avaliado pela CPA
SUGESTÕES: Avaliar
na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PROVIDÊNCIAS: Avaliar na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Acessibilidade nos laboratórios

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:
Implementar em
2021-1

Implementar em
2021-1

STATUS: Ação
contínua
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NECESSIDADES
ESPECIAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

SERVIÇO
SEGURANÇA
CAMPUS

SECRETARIA
ACADÊMICA
SETORES ADM.
E
ACADÊMICOS

TESOURARIAS

DE
NO

SUGESTÕES: Analisar as
adequações
realizadas
no
Campus em 2020 e 2021 e
encaminhar à FPF as demandas
de acessibilidade ainda não
atendidas.
PROVIDÊNCIAS: Visitar os
ambientes
para
levantar
demandas
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Manutenção periódica
SUGESTÕES:
Manter ações de manutenção
periódica.
PROVIDÊNCIAS:
Encaminhar ao DEC demandas
de manutenção
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Quesito não
avaliado pela CPA
SUGESTÕES: Avaliar
na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PROVIDÊNCIAS: Avaliar na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Quesito não
avaliado pela CPA
SUGESTÕES: Avaliar
na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PROVIDÊNCIAS: Avaliar na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Atendimento a distância por
telefone e e-mail.
SUGESTÕES: Aperfeiçoar os
canais de comunicação com
estudantes e professores.
PROVIDÊNCIAS:
Demandas encaminhadas ao
NEaD que apresentará à gestão
superior
representando
os
cursos na modalidade EaD.
Demandas apresentadas no Café
com PROGRAD – reunião da
Pró-Reitoria acadêmica com
coordenadores de curso.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Atendimento a distância por
telefone e e-mail.
SUGESTÕES: Aperfeiçoar os
canais de comunicação com
estudantes e professores.

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:
Encaminhamento
realizado
em
2021-1

STATUS:
Encaminhamento
realizado
em
2021-1
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SETOR DE ESTÁGIO

XEROX

ESTÁGIO

GRUPOS
OPCIONAIS

TCC

VISITAS TÉCNICAS

PROVIDÊNCIAS:
Demandas encaminhadas ao
NEaD que apresentará à gestão
superior
representando
os
cursos na modalidade EaD.
Demandas apresentadas no Café
com PROGRAD – reunião da
Pró-Reitoria acadêmica com
coordenadores de curso.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Comunicação
SUGESTÕES: Apresentar aos
estudantes o acervo e as formas
de acesso à biblioteca física e
virtual.
PROVIDÊNCIAS:
Demanda
encaminhada à biblioteca por
meio do NEaD.
PONTO A SER
APERFEIÇOADO: Quesito não
avaliado pela CPA
SUGESTÕES:
Avaliar
na
próxima avaliação realizada pela
CPA
PROVIDÊNCIAS: Avaliar na
próxima avaliação realizada pela
CPA
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Quesito não
avaliado pela CPA
SUGESTÕES: Avaliar
na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PROVIDÊNCIAS:
Avaliar na próxima avaliação
realizada pela CPA
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Quesito não
avaliado pela CPA
SUGESTÕES: Avaliar
na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PROVIDÊNCIAS: Avaliar na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Não há turmas cursando TCC
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Quesito não
avaliado pela CPA
SUGESTÕES: Avaliar
na
próxima avaliação realizada
pela CPA
PROVIDÊNCIAS: Avaliar na
próxima avaliação realizada
pela CPA

STATUS:
Encaminhamento
realizado
em
2021-1

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:
Implementar em
2021-1

STATUS:

STATUS:
Implementar em
2021-1
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Curso: Sistemas de Informação – Modalidade EaD
Coordenador: Rossana Cristina Ribeiro Morais

CURSO

COORDNAÇÃO

CORPO
DOCENTE

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

POSTURA
DESEMPENHO

POSTURA
DESEMPENHO

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

SETORES ADM.
E
ACADÊMICOS

SECRETARIA
ACADÊMICA

TESOURARIAS

E

E

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Apresentar ao corpo discente o PPC e as
atividades que são consideradas
pesquisa e extensão
SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS: o evento para
apresentar o PPC aos estudantes será
realizado no dia 22 de fevereiro. No PEC
foi estabelecida uma ação para inserção
de projetos de pesquisa e extensão no
curso.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Apresentar aos discentes quais são as
atividades de responsabilidade da
coordenação.
SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS: Reunir com cada
turma para conversar sobre as funções da
coordenação.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Metodologias utilizadas nos encontros
presenciais, apresentação clara dos
planos de ensino e clareza na utilização
dos conteúdos do AVA
SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS Reunião individual
com
cada
professor,
formação
pedagógica de metodologias.

PONTO A SER APERFEIÇOADO: SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS: -

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Atendimento
SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS: Sugerir a gestão uma
capacitação
para
melhorar
o
atendimento
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Atendimento
SUGESTÕES: -

STATUS:
andamento

Em

STATUS:
As
reuniões
serão
agendadas
no
retorno
das
atividades
discentes

STATUS:
andamento

Em

STATUS: Obs.:
Nesta avaliação
não foi inserido o
item
de
laboratórios,
porém é sabido
que os mesmos
precisam
de
atualização. Esta
demanda
foi
reencaminhada
para a FPF e
reitoria
em
dezembro
de
2020.
STATUS: -

STATUS: -
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PROVIDÊNCIAS: Sugerir a gestão uma
capacitação
para
melhorar
o
atendimento
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Apresentar a biblioteca virtual
SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS: Conversar com os
alunos sobre a biblioteca e solicitar a
bibliotecária um vídeo com a
apresentação dos recursos para colocar
no AVA

Curso: Superior de Tecnologia em Design gráfico – Modalidade EaD
Coordenador: Elton Frederico Binda de Castro
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Conhecimento dos alunos sobre o
PROJETO
PPC, projetos de pesquisa e extensão
PEDAGÓGICO
da instituição
EXTENSÃO
CURSO
SUGESTÕES: Nenhuma
PESQUISA
PROVIDÊNCIAS:
Criar
um
ATIVIDADES
momento com os alunos para
COMPLEMENTARES
apresentação do PPC e dos projetos de
pesquisa e extensão da instituição
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Nenhum
POSTURA
E
SUGESTÕES: Nenhuma
COORDENAÇÃO DESEMPENHO
PROVIDÊNCIAS: O NDE do curso
considerou a nota no quesito
satisfatório
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Nenhum
POSTURA
E
CORPO
SUGESTÕES: Nenhuma
DESEMPENHO
DOCENTE
PROVIDÊNCIAS: O NDE do curso
considerou a nota no quesito
satisfatório
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Atendimento
SUGESTÕES: revisar as formas de
atendimento ao aluno
SECRETARIA
PROVIDÊNCIAS:
ACADÊMICA
Encaminhar um pedido assinado pelo
NDE para que a gestão superior revise
as formas de atendimento da
Secretária
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
SETORES ADM.
Atendimento
E ACADÊMICOS
SUGESTÕES: revisar as formas de
atendimento ao aluno
TESOURARIAS
PROVIDÊNCIAS:
Encaminhar um pedido assinado pelo
NDE para que a gestão superior revise
as formas de atendimento da
Secretária
BIBLIOTECA

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Usabilidade das bibliotecas virtuais

STATUS: -

STATUS:PPC está
terminando de ser
criado, assim que
for aprovado por
NDE, Colegiado e
CONSUNI,
apresentarei
por
completo
aos
alunos
STATUS: Manter
as
ações
já
realizadas para que
a
avaliação
continue boa e
melhore ainda mais
STATUS: Manter
as
ações
já
realizadas para que
a
avaliação
continue boa e
melhore ainda mais
STATUS:
Elaboração da carta
em conjunto com o
NDE para envio a
gestão

STATUS:
Elaboração da carta
em conjunto com o
NDE para envio a
gestão

STATUS:
Aguardando
o
início das aulas e
normalização dos
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SUGESTÕES: Pensar maneiras mais
fáceis para que o aluno acesse a
biblioteca.
PROVIDÊNCIAS: Agendar uma
reunião com a Caroline para que o
curso possa se sugerir mudanças
necessárias para que o acesso a
biblioteca virtual seja facilitado
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Criação de material para suporte das
aulas práticas em tempos de pandemia
SUGESTÕES: Criar vídeos pequenos
com as explicações das aulas para que
os alunos possam assistir quanto
tiverem dúvida
PROVIDÊNCIAS: Gravar as aulas
práticas e recortar os fragmentos para
que sejam disponibilizados aos alunos

alunos de primeiro
período para entrar
em contato com a
Caroline e agendar
a reunião

STATUS: Quando
as aulas práticas
retornarem,
no
segundo modulo, as
ações
serão
colocadas
em
prática

Curso: Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos – Modalidade EaD
Coordenador: Imirene Lodi dos Santos
STATUS: Os aspectos gerais
PONTO
A
SER
do curso foram avaliados
APERFEIÇOADO: Ampliar a
positivamente. Realizar com
divulgação do Regulamento de
periodicidade semestral o
PROJETO
atividades Complementares do
evento Encontro Acadêmico
PEDAGÓGICO
curso.
do Curso Gestão de recursos
EXTENSÃO
SUGESTÕES: Humanos com o objetivo de
PESQUISA
PROVIDÊNCIAS: Realizar
apresentar aos estudantes e
ATIVIDADES
evento semestral para que os
professores atividades de
COMPLEMENTARES
estudantes compreendam os
ensino, pesquisa e extensão
mecanismos
de
desenvolvidas pelo curso,
aproveitamento e registro das
bem como o regulamento de
Atividades Complementares
atividades complementares.
STATUS: A coordenação do
foi
avaliada
PONTO
A
SER curso
positivamente.
Deve-se
COORDENAÇÃO
APERFEIÇOADO: manter a qualidade do
SUGESTÕES: atendimento aos estudantes
PROVIDÊNCIAS: CURSO
e professores.
STATUS: O corpo docente
do curso foi avaliado
PONTO
A
SER
positivamente.
Deve-se
CORPO DOCENTE
APERFEIÇOADO:
manter a qualidade do
SUGESTÕES: atendimento aos estudantes
PROVIDÊNCIAS: e das atividades realizadas
pelas disciplinas.
STATUS:
O
Projeto
PONTO
A
SER
Integrador do curso foi
PROJETO
APERFEIÇOADO: avaliado
positivamente.
INTEGRADOR
SUGESTÕES: Deve-se manter a qualidade
PROVIDÊNCIAS: das atividades realizadas.
STATUS: O Processo de
PONTO
A
SER
AVALIAÇÃO
DO
ensino-aprendizagem
foi
APERFEIÇOADO: PROCESSO ENSINOavaliado
positivamente.
SUGESTÕES: APRENDIZAGEM
Deve-se manter a qualidade
PROVIDÊNCIAS: das atividades realizadas.
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AMBIENTE
VIRTUAL
DE
APRENDIZAGEM
(AVA)

AVAL. ATIV. ENSINO
E APRENDIZAGEM
DURANTE
A
PANDEMIA

SECRETARIA
ACADÊMICA
TESOURARIAS

SETORES ADM.
E
ACADÊMICOS
BIBLIOTECA

PONTO
A
APERFEIÇOADO: SUGESTÕES: PROVIDÊNCIAS: -

SER

PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Comprometimento
dos
estudantes com as atividades
propostas
SUGESTÕES: PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: SUGESTÕES: PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Acesso ao
acervo da Biblioteca Virtual
pelos estudantes
SUGESTÕES: Propor à gestão
da Biblioteca a realização de
um evento com os estudantes
para
que
conheçam
a
biblioteca virtual e saibam
como explorar os recursos
disponíveis.
PROVIDÊNCIAS: Consultar
a
Biblioteca
sobre
a
disponibilidade de realização
da proposta citada acima.

STATUS:
O
ambiente
Virtual de aprendizagem
(AVA)
foi
avaliado
positivamente.
Deve-se
manter a qualidade dos
conteúdos e ferramentas
disponibilizadas
aos
estudantes.
STATUS: Manter a oferta de
oficinas e palestras para
estudantes que tratem da
importância
do
planejamento
para
os
estudos na educação a
distância.
STATUS: A avaliação da
Secretaria Acadêmica foi
satisfatória
STATUS: A avaliação das
Tesourarias foi satisfatória.
STATUS: Em conversa com
a Bibliotecária no dia
19/02/2021,
a
mesma
informou
que
serão
realizadas oficinas para
estudantes dos cursos da
UNIVALE como objetivo de
apresentar os recursos das
bibliotecas
virtuais.
A
agenda de oficinas estará
disponível no mês de março.

4.2 EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Eixo Desenvolvimento Institucional contempla as dimensões 1 (Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES. É
necessária a verificação da coerência existente entre o PDI e as ações institucionais nas diferentes
vertentes de sua atuação acadêmica – ensino, pesquisa e extensão.
5.2.1 Dimensão 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da UNIVALE, com vigência no período
de 2020-2024, foi elaborado e está sendo implementado em conformidade com as legislações do
Sistema Federal de Ensino.

Constitui-se num instrumento de planejamento e gestão desta
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Instituição de Ensino Superior (IES), elucidando a identidade, por meio da Missão, a qual é
consolidada no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), observadas as Diretrizes Curriculares
Nacionais, bem como as Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, considerando as
demandas do contexto locorregional e do país.
Conforme o PDI, a Missão da UNIVALE consiste em: “Construir e compartilhar o
conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, éticos e
comprometidos com o desenvolvimento h umano”. Nessa perspectiva a Missão se
constitui na espinha dorsal, para a orientação dos processos acadêmicos de
planejamento e avaliação da UNIVALE, com foco nos processos e resultados, o
que sustenta sua existência há mais de cinco décadas, contribuindo com o
desenvolvimento local e regional e ampliando as possibilidades da população
No processo de elaboração do PDI supracitado, ressalta-se a importância da reflexão sobre os
resultados da avaliação institucional realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), bem
como os relatórios consubstanciados dos resultados das avaliações externas de cursos realizadas
pelo INEP/MEC, por meio de metodologias ativas e participativas, envolvendo todos os segmentos
da comunidade acadêmica. Destaca-se dentre outras, a metodologia denominada World Café, com
a contribuição da Comunidade interna e externa, as reuniões ordinárias dos Núcleos Docentes
Estruturantes (NDEs) e Colegiados dos cursos, bem como os diversos fóruns de discussão do tripé
ensino, pesquisa e extensão, com vistas ao cumprimento do compromisso social, o desenvolvimento
sustentável e o fortalecimento dos convênios e acordos de mútua cooperação, contratos e diálogos
com a comunidade.
Ressalta-se que, a cada nova versão do PDI, sua atualização é fruto de processos de
planejamentos coletivos, afim de estimular a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas (LDB
9394/1996), com vistas à garantia do padrão de qualidade do ensino superior, com ações estratégicas
para o ingresso, a permanência e o sucesso dos discentes em sua trajetória de formação profissional,
bem como aos egressos dos cursos da UNIVALE, por meio da oferta dos cursos de Pós-graduação
e articulação com o mundo do trabalho.
Dito de outra forma, o PDI é o documento hábil para a orientação da oferta dos cursos, pautada
no atendimento aos indicadores de qualidade, estabelecidos nos Instrumentos de Avaliação de
Cursos de Graduação (IAGC/INEP-2017) nas dimensões Pedagógicas, Corpo Docente e
Infraestrutura e respectivos indicadores e atributos correlatos, o que confere o conceito
correspondente ao respectivo curso.
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A UNIVALE tem à sua disposição um corpo colegiado, capaz de apoiar situações extremas,
como no caso da COVID 19, buscando ações para manter o funcionamento regular da instituição
com a qualidade necessária. Todo o trabalho desse colegiado é planejado, realizado, avaliado e
registrado, com a participação efetiva do Setor de Gestão Pedagógica, Assessoria de Graduação,
Coordenadores dos cursos, Membros dos NDEs e Colegiados dos cursos, Biblioteca; Pró-reitoria de
Pós-graduação Pesquisa e Extensão, Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação e Núcleo de Educação
a Distância, sob a coordenação geral da Pró-reitoria de Graduação e contribuições significativas da
Reitora da UNIVALE.
Constata-se que, para além dos objetivos de capacitação dos NDEs e Colegiados, para o
desempenho de suas competências regimentais, especialmente na orientação dos Planos de Ensino
Contingenciais para o segundo semestre de 2020, este Fórum constituiu-se num espaço de
solidariedade, amorosidade e reencontro de todos dos gestores, fortalecendo os vínculos essenciais
para a gestão compartilhada, especialmente em tempos de isolamento social pela pandemia COVID19.
No ano de 2020, a partir da declaração do estado de calamidade pública pela pandemia
COVID-19, a oferta dos Cursos de graduação e de Pós-graduação da UNIVALE sofreram alterações
em sua modalidade de oferta, amparada pelas legislações do Conselho Nacional de Educação
CNE/CES e CNE/CP, por Resoluções do CONSUNI da UNIVALE, Atos Administrativos e
Orientações, tendo como ação precípua a constituição do Comitê Gestor Acadêmico de Crise da
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE em situação de pandemia do Novo Coronavírus –
COVID-19, para fins de orientação e acompanhamento das atividades acadêmicas. A Portaria
031/2020 da UNIVALE determinou em seu Art. 5º que cada curso de Graduação constitua por meio
de seu colegiado, o Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise com as Atribuições de:
I. Orientar e acompanhar as práticas pedagógicas adotadas pelos professores do seu curso;
II. Discutir e avaliar todo o processo formativo dos estudantes do seu curso;
III. Identificar por meio de avaliação com os alunos, o andamento do processo de ensinoaprendizagem durante o período de utilização de meios e tecnologias de informação;
IV. Promover intervenções junto aos docentes e discentes para sanar deficiências ou
dificuldades identificadas;
V. Desenvolver plano especial de estudo domiciliar ou remoto, em conformidade com o artigo
176 do Regimento Geral da UNIVALE, para estudantes do grupo de risco, quando ocorrer a
retomada gradativa das atividades acadêmicas; e,
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VI. Acompanhar o andamento do processo de ensino-aprendizagem durante a retomada
gradativa das atividades.
Tais alterações foram consignadas na Emenda 01/2020 aos respectivos Projetos
Pedagógicos de todos os Cursos (PPCs) deliberadas no Fórum dos Núcleos Docentes Estruturantes
(NDEs) e Colegiados de Cursos, cuja temática foi a Discussão das Atividades Acadêmicas por
Meios Digitais: PERSPECTIVAS E DESAFIOS NA ALTERAÇÃO DO PPC, sob a coordenação geral
do Comitê Gestor Acadêmico de Crise da UNIVALE, tendo em vista as competências regimentais
do NDE e Colegiado nos processos de gestão Acadêmica do curso.
O Fórum foi realizado no período de 2 a 8 de julho de 2020 com atividades síncronas e
assíncronas, por meios virtuais, com a disponibilização dos materiais didático-pedagógicos para a
fundamentação das discussões em pressupostos teóricos e no princípio da legalidade, com os
seguintes objetivos:
I Articular ações coletivas e compartilhadas entre NDE e Colegiado dos cursos nos processos
de elaboração e aprovação do ADENDO 01/2020 ao Projeto Pedagógico do Curso, enquanto
instrumento legal, que valida, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas/módulos
presenciais, do curso, por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias
de informação e comunicação ou outros meios convencionais, nos termos da Portaria MEC nº 544,
de 16 de junho de 2020 e demais legislações institucionais, vigentes à época.
II Contribuir para consolidação das ações previstas no item 2.1 do Planejamento Estratégico
do Curso (PEC), em relação à atualização do PPC, bem como o acompanhamento do desempenho
dos alunos, por meio de um sistema de avaliação fidedigno, que garanta os direitos de
aprendizagens, com ações propositivas de apoio aos estudantes.
III Contribuir para consolidação das ações previstas no item 2.12 do Planejamento Estratégico
do Curso, em relação à competência atribuída ao Colegiado de aprovar o PPC, cuidando da sua
constante atualização e adequação à legislação vigente, em conformidade com o do art. 32 do
Regimento Geral da UNIVALE.
IV Capacitar o NDE e Colegiado dos cursos para a análise e aprovação dos Planos de Ensino
Contingenciais das disciplinas e/ou dos componentes curriculares, com indicação de metodologias
e recursos didáticos compatíveis ao processo ensino-aprendizagem, nos termos do

art. 1º da

Portaria UNIVALE 38/2020, bem como no processo de avaliação, orientado pela Portaria
UNIVALE 035/2020, para o período necessário ao tempo da pandemia pelo COVID-19.
Conclui-se que, a integração do NDE e Colegiado do Curso, na competência de elaborar e
aprovar o Adendo 01/2020 ao Projeto Pedagógico do respectivo curso reforça o compromisso da
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UNIVALE em não deixar nenhum aluno para trás, pautado no princípio do direito a aprendizagem
pelos estudantes. O que pode ser constatado pela CARTA DE INTENÇÕES elaborada pelos
participantes do Fórum.
Nesta mesma seara, frente aos compromissos assumidos pelos gestores, a UNIVALE
implantou o Planejamento Estratégico de Cursos (PEC), com o objetivo do contribuir com os
Gestores de Cursos na elaboração e implantação do Planejamento Estratégico de Gestão de cada
curso, como ferramenta de gestão, alinhado aos objetivos e metas do PPC, e ao PDI da UNIVALE,
tendo como parâmetro os indicadores de qualidade do INEP/MEC, com foco no perfil do egresso,
na gestão de processos, pessoas e resultados.
Em setembro/2020 a UNIVALE realizou o II Webinar para a consolidação da III etapa do
Programa Estratégico de Curso (PEC), a partir das definições dos vetores estratégicos e orientações
dominantes, por meio de

estratégias empreendedoras e defensivas, tendo como resultado a

elaboração do Plano Estratégico de Gestão de Curso (PGC) por todos os cursos de graduação, por
meio de uma equipe com representantes do NDE e Colegiado, a partir da análise diagnóstica do
curso, para o período de 2020 a 2023, levando-se em conta todas evidências dos resultados da
avaliação interna do curso pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e avaliação externa, pelo
INEP/MEC, o que atende atributos do Indicadores de Qualidade 2.3 e 2.4 do Instrumento de
Avaliação de Cursos pelo INEP/MEC.
Nessa perspectiva, o PEC se constitui como fonte de evidências, com Ações e Práticas
Inovadoras na gestão dos cursos de graduação da UNIVALE, pelas possibilidades de criação,
desenvolvimento de novos produtos e ideias que prezam pela adaptação às situações inéditas,
especialmente em tempos de pandemia pela COVID-19, incorporando as ações do Comitê Gestor
de Crise da UNIVALE e de cada curso, que, segundo as orientações do INEP/MEC, na avaliação in
loco, a IES/curso deve comprovar inovações, caracterizadas como algo inovador, diferenciado,
exitoso ou recente, o que pode ser comprovado pelos registros e outras fontes fidedignas.
Ressalta-se que o PROGRAMA PEC, ora implantado, está na fase de institucionalização pelo
Setor da Qualidade da UNIVALE e ratifica, pela paráfrase de Vicente Falconi, que a mudança tem
que ser conduzida pelo nosso esforço, pela aplicação do conhecimento, dia a dia, de dentro das
organizações para a sociedade. E por acreditar que a verdadeira liderança tem que estar dentro de
cada um de nós, temos de arregaçar as mangas e colocar as mãos e mentes na obra, sem esperar por
ninguém. Com esse espírito todos os gestores participaram efetivamente do Planejamento
Estratégico de Gestão do Curso (PGC), de forma ativa e interativa com o NDE e Colegiado do curso.
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Em relação à oferta de cursos de pós-graduação a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão (PROPEX), por meio da análise das demandas do mercado de trabalho regional e de
consulta aos alunos concluintes e egressos, definiu o catálogo de cursos ofertados. Foram adotadas
e aprimoradas metodologias alternativas, levando em consideração aspectos didáticos associados às
novas tecnologias e inovações das áreas do conhecimento seja para a graduação, seja para a pósgraduação, além do fortalecimento dos cursos na modalidade a distância.
Em relação à curricularização da extensão, em cumprimento à meta prevista no Plano
Nacional de Educação, foi realizado um trabalho efetivo junto aos cursos, identificando as ações
extensionistas presentes nas disciplinas/módulos, com vistas a fortalecer a curricularização da
extensão e padronização/normatização da prestação de serviços à comunidade nas diferentes áreas
de conhecimento.
A PROPEX, por meio da Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação efetuou um trabalho de
aproximação da pesquisa aos cursos de graduação e pós graduação, resultando na participação
efetiva da comunidade acadêmica no XVIII Simpósio de Pesquisa e atividades de iniciação
científica, simultaneamente, o fortalecimento das linhas de pesquisa do Programa de Mestrado
Gestão Integrada de território (GIT) junto à comunidade acadêmica, o que impactou no real
crescimento do número de interessados, além do sucesso de público do Simpósio.
Em relação à temática da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, objetivando os
cuidados e respeito à diversidade, a UNIVALE possui disciplinas em todos os cursos de graduação
que atendem a legislação, trabalhando o conteúdo conforme a Lei N° 11.645 de 10.03.2008 e à
Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, com a inclusão da Temática da História e Cultura
Afro-brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades curriculares dos cursos e realiza anualmente
a semana da diversidade.
Nesse contexto, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE encontra respaldo em diversas
ações de promoção da acessibilidade (arquitetônica, comunicacional e atitudinal), e procedimentos
que identifica os estudantes portadores de deficiências – especialmente os ingressantes – e busca
oferecer condições de acessibilidade e de participação no processo de ensino-aprendizagem durante
todo o período de sua permanência na instituição, por meio da implementação do seu Plano
Institucional de Inclusão e Acessibilidade.
Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, e em atendimento à Lei n. 9.795, de 27 de
abril de 1999 e ao Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002, há a integração da Educação Ambiental
às disciplinas dos cursos de modo transversal, contínuo e permanente. Além disso todos esses temas
são valorizados nas ações de extensão e nas temáticas de eventos e do Simpósio de Pesquisa e
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Iniciação Científica, além dos projetos de pesquisa em andamento e do seu Plano Institucional
Ambiental.
As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos também são observadas e em
atendimento à Resolução CNE N. 1, de 30 de maio de 2012, ocorre a inclusão do conteúdo em temas
transversais de todos os cursos. Também são atendidas 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, bem como o disposto na CF/88, em seus Artigos 205, 206 e 208 e na legislação vigente,
especialmente na Lei N° 10.098/2000, e nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N°
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003, no que diz respeito à acessibilidade das pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
Nesse sentido, a UNIVALE desenvolve diversas ações de promoção da acessibilidade
(arquitetônica, comunicacional e atitudinal), e procedimentos que identifica os estudantes
portadores de deficiências – especialmente os ingressantes – e além disso, busca oferecer condições
de acessibilidade e de participação no processo de ensino-aprendizagem durante todo o período de
sua permanência na instituição, por meio da implementação do seu Plano Institucional de Inclusão
e Acessibilidade.
A Política de valorização da diversidade, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural da UNIVALE constitui-se no fomento e realização de ações institucionais e
como parte das atividades acadêmicas e do Plano Institucional de Inclusão e Acessibilidade; 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.
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, o que se viabiliza pelas ações descritas nos termos do Plano Institucional de Inclusão e
Acessibilidade.
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Nessa perspectiva, a política de atendimento aos discentes da Universidade Vale do Rio Doce
– UNIVALE se traduz em uma parte essencial do Plano Institucional de Inclusão e Acessibilidade
e 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 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,
tudo nos termos do Plano Institucional de Inclusão e Acessibilidade.
Em relação à modalidade de ensino a distância (EaD) a 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.
Pelo exposto, a UNIVALE é signatária como instituição educacional, de seu compromisso
socioambiental. Enquanto IES, busca contribuir para o bem-estar, qualidade de vida, preservação
ambiental e desenvolvimento comunitário do Vale do Rio Doce em suas atividades ensino, 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, colaborando para o desenvolvimento territorial sustentável desse
ambiente, o que se destaca pelas ações comunitárias de atendimentos da área da saúde, como o
Ambulatório de Lesões, Clínicas Odontológicas, Polo de Assistência Odontológica ao Paciente
Especial – PAOPE, Ambulatório Médico de Especialidades entre outros, e ainda ações de
atendimento dos diversos cursos como o Escritório de Assistência Judiciária e o Serviço de
Psicologia Aplicada.
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
DIMENSÃO I - MISSÃO E O PDI
Objetivo 1: Consolidar a missão institucional e os documentos de referência MEC/ INEP e
demais instituições reguladoras.
Meta: Capacitar os colaboradores para o exercício de suas atividades atendendo às políticas
institucionais da UNIVALE e aos documentos de referência MEC / INEP e demais
instituições reguladoras. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM ( X ) NÃO (

) EM ANDAMENTO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Houve trabalho de reformulação do site que ainda está em
andamento.
- Atualização do conjunto de diretrizes fundamentais
que regulamenta a instituição - Missão, Visão, Valores e
Negócio - por meio da metodologia do World Café. Em 12 de
março de 2020. Participaram todos os colaboradores da IES.
- Realização do Programa de Formação Continuada para
docência e gestão - Graduação Assistida - tendo como
referência os parâmetros de qualidade desejados pela
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, em
conformidade com o Regimento e o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI. Além disso, visamos atender ao contexto
de pandemia da COVID-19, vivido no ano de 2020. A saber:
• Jornada
Pedagógica
“PROCESSOS
AVALIATIVOS POR MEIOS DIGITAIS” no
período de 07 à 18 de Junho de 2020, com o objetivo
de favorecer a apropriação do uso pelos docentes e
discentes das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC); à elaboração e aplicação de
provas por meio digitais, bem como seu processo de
devolutiva aos estudantes.
• Trilhas de Aprendizagem - nos meses de setembro e
outubro do ano de 2020 as trilhas de aprendizagem
tiveram o compromisso de promover temas diversos,
pertinentes à atuação docente, com os seguintes
temas: Tecnologia e Inovação; Avaliação; Bibliotecas
Virtuais e Orgulho em Pertencer.
- Realização do curso: Língua Portuguesa, no período de abril
a maio de 2020, cuja proposta se alinha às políticas
institucionais de formação para os colaboradores da
UNIVALE;
- Realização do curso: Comunicação não violenta, no período
de abril a maio de 2020, sendo mais uma opção para nossos
colaboradores, assim como atendimento às políticas
institucionais da UNIVALE;
- Início da construção dos documentos para reconhecimento do
Curso de Medicina nos termos do PDI e Regimento.

)

Ações de Melhorias Propostas
- Revisar todas as informações no novo site da
UNIVALE para atender às determinações legais.
- Conclusão da construção de documentos e
demais providências institucionais para o
reconhecimento do Curso de Medicina em
harmonia com o PDI e Regimento da UNIVALE.
- Atualizar o programa de capacitação de
docentes e PTA da Instituição, incluindo novas
ações aos programas implantadas e avançando
em sua divulgação
- Construir o Planejamento Estratégico da
Extensão que não foi possível em função da
Pandemia.
- Reflexão sobre a missão e visão da UNIVALE,
a partir dos resultados do planejamento
estratégico institucional e implantação em todos
os documentos institucionais como padrão.
- Lançamento da nova Marca da UNIVALE, de
forma a fortalecer a identidade corporativa da
Universidade.
- Maior disseminação das políticas institucionais
e planos de trabalho construídos a partir do
planejamento estratégico para aplicação direta
nos projetos e ações institucionais.
- Capacitar 100% dos colaboradores para o
exercício de suas atividades atendendo às
políticas institucionais da IES e aos documentos
de referência do MEC/INEP, CNE/CES e
CONAES
-Consolidação da identidade corporativa da
UNIVALE e internalização nas ações
institucionais.
- Divulgação do PPI mostrando sua aplicação,
entre outros, nos projetos de Ensino, Iniciação
Científica e Extensão, no atendimento ao
discente, na contratação, qualificação e avaliação
docente, na gestão, no relacionamento com a
comunidade, nas ações de inclusão social e de
responsabilidade social.
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- Implantação do Setor de Desenvolvimento Seleção e
Recrutamento na UNIVALE com o compromisso de zelar pelo
Programa Orgulho em Pertencer.
- Revisão semestral do Manual do Aluno trabalhado on line
- Construção do planejamento estratégico dos cursos de
graduação.
- Publicação da Portaria SERES Nº 212/2020 de Renovação
de Reconhecimento do curso CS Jornalismo - DOU 07-072020;
- Publicação da Portaria SERES Nº 378/2020 de Renovação de
Reconhecimento do curso Pedagogia - DOU 06-11-2020.
- Em 2020, em função da Pandemia que assolou o mundo, não
recebemos nenhuma visita de avaliação in loco do INEP.
A visita do curso Odontologia Integral, chegou a ser marcada
para o início do ano 2020, mas foi desmarcada, por causa da
enchente em janeiro/2020 e posteriormente por conta da
Pandemia.
- Realização do VII Fórum de Extensão da UNIVALE pela
AEX, que discutiu a atuação da extensão da UNIVALE no
campo da saúde (SRS e DSEI).
- Realização do EXPAND pela AEX, e demais reuniões
formativas, com os coordenadores de graduação, que tratam
das normativas institucionais e da Política de Extensão, bem
como das orientações do comitê institucional no contexto da
pandemia.
- O setor de pós-graduação realizou reuniões formativas com
os proponentes que trataram das normativas institucionais e do
Regulamento da Pós-Graduação Lato Sensu, bem como das
orientações do comitê institucional no contexto da pandemia.
- O setor de pós-graduação elaborou e divulgou documentos
norteadores para os coordenadores de pós-graduação para o
cumprimento dos protocolos no contexto da pandemia.
- O setor de pós-graduação realizou reuniões formativas com
os coordenadores para tratar das orientações do comitê
institucional no contexto da pandemia.
- Inserção da missão, visão e valores em todos os formulários
da AEX (Setores: pós-graduação lato sensu, ação comunitária
e educação continuada).
- Orientação para articular as propostas e os relatórios de pósgraduação lato sensu, ação comunitária e educação continuada
com a missão, visão e valores da UNIVALE.
- Ampliação dos estudos para coordenadores de cursos de pósgraduação e proponentes de ações de extensão.
- Os setores da AEX fizeram orientação para articular as
propostas e os relatórios de pós-graduação lato sensu, ação
comunitária e educação continuada com a missão, visão e
valores da UNIVALE.
- Ampliação dos estudos para coordenadores de cursos de pósgraduação e proponentes de ações de extensão.
- Criação da “Sala Aberta” durante o contexto da pandemia.
Constitui-se de uma sala virtual, aberta entre 15h e 16, de 2ª a
6ª, para atendimentos a professores e alunos da pós-graduação
lato sensu e das ações extensionistas.
- Oferta fixa, em parceria do SPG (Setor de Pós-Graduação
Lato Sensu) e NEaD, de curso online auto instrucional para os
professores dos cursos de pós-graduação lato sensu na
modalidade EaD.

- Utilização e divulgação dos documentos de
referência do MEC/INEP, CNE/CES e CONAES
para a gestão das IES.
- Criar sistema para registro das ações e projetos
em todas as esferas ensino, pesquisa e extensão.
Sempre vinculando a Missão, Visão e valores.
- Inserir na Recepção de calouros a apresentação
da missão institucional e da visão de instituição
comunitária.
-Criar modos visuais de socializar a missão, visão
e objetivos em cada setor da UNIVALE. Precisa
ser visto cotidianamente.
- Criar orientação para elaboração de Portfólio
site
de
cada
curso
(padronizado
institucionalmente):
com
evidências
da
articulação dos projetos de ensino, pesquisa e
extensão com a missão, visão e objetivos.
- Inserir a missão, visão no papel timbrado da
UNIVALE para padronizar todos os documentos
institucionais (incluindo as atas de reuniões
colegiados e NDE’s)
- Revisar planos de ensino e projetos de ensino,
pesquisa e extensão de modo a garantir que a
missão, visão e valores estejam articulados de
modo intencional com os objetivos do projeto.
Todos os projetos traduzem de modo prático a
missão, visão e objetivos, contudo, podem não
estar de modo expresso no documento. É
necessário evidenciar o impacto social dos
projetos. Deve estar expresso nos planos. PDI é
diretivo e princípio lógico: Planos de ensino
devem contemplar competências ligadas aos
valores.
- Criar campanha em redes sociais para socializar
a missão, visão e objetivos. Criar Stories(Destaque-Instagram): Story fixo com ações mais
relevantes dos projetos institucionais (ensino,
pesquisa e extensão).
- Fazer um acompanhamento permanente das
proposições e relatórios dos projetos e ações
ligadas à Assessoria de Extensão.
- Melhorar as ofertas de capacitação a partir de
demandas
e
avaliações
feitas
pelos
coordenadores e professores.
- Ver a possibilidade e adequação para
implementar uma “Sala da AEX Virtual”
definitiva.
- Reformulação do curso, com ampliação de
conteúdos adequados aos novos modelos da pósgraduação lato sensu na modalidade EaD: Auto
instrucional, Sociointerativo e Online ao Vivo.
Reoferta do minicurso e oferta de outros dois:
Ferramentas online 2: Office 365; e Territórios
Digitais.
- Oferta de formação para professores atendendo
especificidades do GIT, para atuação na EaD,
envolvendo NEaD, SECON e coordenação do
GIT.
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- Oferta de minicurso gratuito para professores para
instrumentalização e formação didática no uso de ferramentas
tecnológicas do “Google na Educação” (Ferramentas online 1).

DIMENSÃO 1- MISSÃO E O PDI
Objetivo 2: Implementar o PDI.
Meta: Utilizar o PDI como documento de referência para as ações institucionais. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM ( X ) NÃO (
Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Monitoramento do cumprimento das metas do PDI
e revisão dos textos
- Realização da Jornada Pedagógica totalmente
focada na adaptação das Políticas de ensino,
pesquisa e extensão adequadas à realidade da
Pandemia
- Construção e Publicação de Portaria de orientação
sobre a biblioteca virtual e construção das
bibliografias durante a pandemia.
- Construção e Publicação de Portaria de orientação
sobre as aulas on line durante a pandemia com foco
nas políticas do PDI.
- Planejamento Estratégico dos cursos construídos
com fundamento no PDI e Regimento institucional.
- Elaboração dos planos de trabalho dos diversos
setores da PROPEX.
- O setor de pós-graduação elaborou e divulgou
documentos norteadores para os coordenadores de
pós-graduação para o cumprimento dos protocolos
no contexto da pandemia.
- Reuniões realizadas pelo setor de pós-graduação
para orientações para elaboração de propostas
inovadoras de cursos de especialização.
- O setor de pós-graduação em parceria com o NEaD
desenvolveu três novos formatos de cursos a
distância, inovadores.
- A AEX fez inserção da missão, visão e valores em
todos os formulários da AEX (Setores: pósgraduação lato sensu, ação comunitária e educação
continuada).
- Os setores da AEX fizeram orientação para
articular as propostas e os relatórios de pósgraduação lato sensu, ação comunitária e educação
continuada com a missão, visão e valores da
UNIVALE.
- Ampliação dos estudos para coordenadores de
cursos de pós-graduação e proponentes de ações de
extensão.
- Constar no Plano de Trabalho de cada setor.
- O setor de pós-graduação em parceria com o NEaD
desenvolveu três novos formatos de cursos a

) EM ANDAMENTO (

)

Ações de Melhorias Propostas
- Revisar os textos do PDI adequando à realidade
institucional
- Construção de um novo vídeo institucional mais completo
- Monitoramento do Planejamento estratégico dos cursos.
- Buscar uma metodologia de registro das ações realizadas
ao longo do ano para facilitar a construção do relato
institucional.
- Fazer um acompanhamento permanente das proposições e
relatórios dos projetos e ações ligadas à Assessoria de
Extensão.
- Melhorar as ofertas de capacitação a partir de demandas e
avaliações feitas pelos coordenadores e professores.
- Utilizar do PDI como documento de referência para as
ações institucionais
- Criar um mecanismo para utilizar o PDI como documento
de referência para as ações institucionais.
- Definição de orçamento comprometido com as metas e
cronograma do PDI.
- Avaliação sistemática do cumprimento das Metas e Ações
previstas no PDI.
- Aprimoramento da metodologia didático pedagógica
empregada para o desenvolvimento dos programas de EAD.
- Criar campanha de divulgação das políticas de pesquisa,
ensino e extensão. Inserir nas formações do início do
semestre fórum para os coordenadores ou oficinas nos
eventos de formação do corpo docente como o UNIVALE
Experience) para as coordenações dos cursos estabelecerem
esta ligação entre as pesquisas e os PPCs.
- Divulgar amplamente as linhas de pesquisa institucionais.
- Divulgar de forma individualizada as políticas
institucionais.
- Criar procedimento de registro das atividades práticas dos
cursos de forma articulada com o PDI.
- Revisar os PPCs de cada curso para atender às recentes
alterações do PDI. Amarrar o PDI, PPC e plano de ensino
- para evidenciar.
- Salvar os quadros de ações do PDI no Google Drive para
avaliação sistemática e monitoramento visando o
cumprimento das metas e ações previstas no PDI.
- Fazer um acompanhamento permanente das proposições e
relatórios dos projetos e ações ligadas à Assessoria de
Extensão.
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distância, inovadores, seguindo as normativas
nacionais e institucionais.
- A AEX fez inserção da missão, visão e valores em
todos os formulários da AEX (Setores: pósgraduação lato sensu, ação comunitária e educação
continuada).

- Construir as minutas dos textos: Incluir um anexo no PDI
ou PPC para descrever os aparatos tecnológicos da
UNIVALE.

4.2.2 DIMENSÃO III: Responsabilidade Social 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”.
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, através das atividades comunitárias extensionistas.
Assim, "a extensão universitária assume na universidade atual sua função de prática social, tendo
como objetivo primeiro o ato educativo, porque, além de promover o aprimoramento do ensino na
formação de profissionais, também presta serviços à comunidade". (CUNHA RIBEIRO, 2012, p.
81)
Norteada pelo Instrumento de Avaliação Institucional do SINAES, 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 serviços de cunho social, além de
permitir aos acadêmicos uma formação holística e vivência da realidade social.
Por sua natureza de Instituição de Ensino Superior Comunitária, em consonância com
seu PDI 2020/2024, o qual está fundamentado nas políticas sociais e educacionais, a UNIVALE
busca promover a inclusão social, a defesa do meio ambiente e educação ambiental, a e educação
em direitos humanos, a defesa do patrimônio cultural e a igualdade ético-racial, alinhada à sua
missão junto à comunidade.
Atua de forma permanente por meio de programas e projetos de extensão, de ação
comunitária e prestação de serviços, direcionados prioritariamente à população de baixo poder
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aquisitivo e/ou em situação de vulnerabilidade social, de forma complementar ao poder público,
realizando um trabalho de grande relevância junto à comunidade na qual está inserida.
Pedagogicamente, práticas como o ensino de LIBRAS (como disciplina obrigatória
nos cursos de formação de professores e optativa em todos os outros cursos da Educação Superior),
a integração da Educação Ambiental às disciplinas dos cursos de modo transversal, contínuo e
permanente, e a integração da temática da História e Cultura Afro-brasileira nas disciplinas e
atividades curriculares dos cursos colaboram para a formação humanística dos discentes.
Desta forma reafirma que seu maior 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.
Pautada nos princípios do acolhimento, respeito à diversidade e acessibilidade, é que
as ações de responsabilidade social consolidam a UNIVALE como Instituição de Utilidade Pública
Municipal, Estadual e Federal. Com a realização dos programas e projetos, através da extensão, a
Universidade anualmente recebe a chancela que atesta a instituição como socialmente responsável.
O selo é conferido através da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
Para além das ações externas a Universidade, como instituição de difusão e prática de
um conjunto de princípios e valores, tem sua responsabilidade refletida também nos espaços
internos, e se preocupa com à infraestrutura, que oferece rampas, banheiros adaptados e piso
antiderrapante e se utiliza das mais variadas ferramentas para garantir – pedagógica e
humanisticamente – um cotidiano socialmente responsável para seus docentes, discentes e para a
comunidade que utiliza seus serviços. E mais, no cumprimento de seu compromisso com a
responsabilidade social, a UNIVALE dispõe, entre outros, de um programa de Bolsas de Estudos
(BDI) destinado aos alunos de comprovada vulnerabilidade econômica e social. A concessão do
benefício é feita através de editais amplamente divulgados na comunidade acadêmica, garantindo
igual acesso ao processo de seleção e estabelecendo critérios que garantam que as bolsas sejam
concedidas aos alunos mais necessitados.
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. Os atendimentos às exigências se inserem em sua atuação,
que ocorre de forma criativa e muitas vezes aliada ao poder público, sem, contudo, extrapolar a
este, que tem a obrigação de garantir a educação, saúde, trabalho, inclusão. Dessa maneira, a
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formação integral, 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.

Atividades desenvolvidas pela ASCANAVI - Rede Solidária Natureza Viva

1) Submissão de trabalho ao 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - "Rede
Solidária Natureza Viva: uma experiência de extensão em educação ambiental" (submissão em 08
de março).
2) Produção de vídeos educativos para evitar a propagação da COVID-19, direcionados aos
catadores da Associação Ascanavi e à comunidade acadêmica da UNIVALE (abril, maio e junho).
3) Apoio do NAF na reforma do Estatuto da Ascanavi:
- Correção do endereço, conforme está no cadastro da Prefeitura Municipal de Governador
Valadares (a Prefeitura tinha indeferido o endereço antigo);
- Elaboração de Edital de Convocação;
- Ata de alteração;
- Estatuto alterado;
- DBE aprovada;
- Além de contatos diversos com a Ascanavi e órgãos competentes para viabilização da
proposta (maio e junho).
4) Participação na live da semana do meio ambiente - Prefeitura Municipal de Governador
Valadares/UNIVALE/UFJF-GV (04 de junho).
5) Elaboração e submissão do projeto "Rede Solidária Natureza Viva - prevenção à COVID19, visando captar recursos do Ministério Público do Trabalho (submissão em 16 de julho)
6) Participação nas lives "Educação Ambiental: redução do consumo e coleta seletiva" e
"Ascanavi: coleta seletiva" para as turmas do 3º ano do Colégio Franciscano Imaculada Conceição
(16 e 25 de setembro, respectivamente).
7) Inserção da Associação ASCARF no programa "Rede Solidária Natureza Viva" para
recebimento de atendimento odontológico - 12 catadores (a partir de 20 de outubro)
8) Atendimento odontológico de catadores das Associações ASCANAVI e da ASCARF (a
partir de 20 de outubro)
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
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, Á DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA
PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL.
Objetivo: Manter ações de responsabilidade social nos seguintes campos:
I-Desenvolvimento Econômico e Social da região de inserção da 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; e,
V- Igualdade Ético – 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. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(X)

NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Continuidade, acompanhamento e monitoramento dos
projetos:
•
Anjos da Alegria
•
IFMSA Brasil - UNIVALE
•
CAIGE
•
PAOPE
•
PET Saúde
•
Phytomed
•
Rede Solidária Natureza Viva
•
Tratamento de Feridas Complexas
•
Ambulatório de Lesões Dermatológicas
•
EAJ
•
NAF
•
Eco Chumbo
Ampliação das parcerias do projeto Rede Solidária Natureza
Viva. Além da Associação dos Catadores de Materiais
Recicláveis Natureza Viva GV - ASCANAVI o projeto
também fez parceria com a Associação dos Catadores de
Resíduos Sólidos Reciclando Hoje Por Um Futuro Melhor ASCARF.
Fomento e orientação para oferta de atividades curriculares
de extensão com caráter interdisciplinar que atendam às
leis:

)

EM ANDAMENTO (

)

Ações de Melhorias Propostas
Muitos projetos ficaram suspensos em função da
pandemia. Além da continuidade dos demais, esses
deverão ser retomados assim que possível:
•
Nutrindo o Saber
•
Escola de Esportes UNIVALE
(tênis, futebol e ginástica rítmica)
•
Horta Orgânica e a Comunidade
•
Oficina Saberes e Sabores
•
Planejando Vidas

Implementação de ação empreendedora com
estudantes dos cursos do Núcleo das Ciências e
Tecnologias para educação da comunidade
acadêmica e do entorno para a coleta seletiva como
atividade de extensão curricular.
Oferecer formação para professores e coordenações
de cursos de graduação e pós-graduação para
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•
N° 11.645 de 10.03.2008 e na Resolução
CNE/CP N° 01, de 17 de junho de 2004
•
Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e ao
Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002
•
Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de
2012
Foram realizadas reuniões formativas com depoimentos de
professores ligados aos temas transversais normatizados
pelos documentos supracitados.
Foram realizados contatos para pensar possibilidades de
parceria com propostas de extensão junto à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente.
Elaboração de minuta de parceria com o Distrito Sanitário
Especial Indígena de Minas Gerais e Espírito Santo.
Realização da Semana da diversidade, no período de 06 a
10 de julho de 2020. A programação da primeira edição da
Semana da Diversidade da UNIVALE pode ser assistida no
canal YouTube da UNIVALE. Foram trabalhados os
seguintes temas:
•
Crianças e Adolescentes: uma discussão
interdisciplinar
•
Idosos: direito à saúde e acessibilidade
•
III Jornada de Educação Inclusiva da
UNIVALE: estratégias especiais em tempos
diferenciados
•
Apatridia e igualdade racial: desafios
contemporâneos?
•
Gênero e diversidade sexual: do que se
trata?
DIREITO
Realização de diversas ações para trabalhar com os temas
transversais, que contemplem o 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. A saber:
•
Seminários de Direitos Humanos
•
Seminários de Direitos Fundamentais
•
Aulas Integradas, com o objetivo de
abordar os temas citados na dimensão. (Atividades
extensionistas)
•
Direitos
Fundamentais
na
Rede
(atividades extensionistas);
•
Proposta de Parceria – CASAI-GV (Casa
de Apoio da Saúde indígena de Governador
Valadares);
•
Desenvolvimento de Projetos de Iniciação
científica com as temáticas:
Direito Ambiental
Direitos Humanos
Direitos Sociais
Patrimônio Histórico e Cultural
JORNALISMO PUBLICIDADE E PROPAGANDA
•
Apoio, divulgação e transmissão de
eventos para a sociedade;
•
Participação online em eventos e
seminários
com
temas
voltados
ao

implementação de atividades curriculares de
extensão que atendam às leis:
•
N° 11.645 de 10.03.2008 e na
Resolução CNE/CP N° 01, de 17 de junho
de 2004
•
nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e
ao Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de
2002
•
Resolução CNE Nº 1, de 30 de
maio de 2012
Caminhar com elaboração de propostas para
efetivação desta parceria.
Celebração do termo de parceria e implementação
de projetos de extensão em diálogo com o DSEI
MG-ES.
• Desenvolvimento de projetos de extensão
direcionados para o atendimento de
necessidades das instituições de cunho social.
• Realização de projetos de Extensão, através
de parceria, voltadas para problemas de
interesse econômico e social da região
polarizada pela UNIVALE.
• Realização de atividades de Iniciação
Científica voltadas para o estudo de
problemas de interesse econômico e social e
defesa do Meio Ambiente/
• Apoio às ações de defesa da Memória
Cultural e do Patrimônio Cultural propostas
pela sociedade.
• Supervisionar a realização das atividades
relativas à educação ambiental, educação para
os direitos humanos e história e cultura afrobrasileira e indígena, descrita na estrutura dos
PPCs.
• Reativar o Coral Universitário
• Criar o Centro de Memória da UNIVALE
• Criar
um
Edital
para
viabilizar/implementar a política de promoção
cultural que já existe na instituição destinando
bolsistas, espaço físico, horas de profissionais
para implementar as ações culturais com
aprovação da FPF
• Reativar Núcleo de cultura com atribuição
de professores e local para maior articulação
institucional e diálogo com a comunidade
• Ampliar o atendimento da Brinquedoteca
do Curso de Pedagogia como espaço
privilegiado para produções artísticas e
culturais para outros cursos.
• Definir nos dois Campi um ambiente
específico para intervenções artísticas e
culturais dos estudantes
• Organizar e realizar em 2021 um evento
envolvendo todos os Centros Acadêmicos e
Ligas relacionados às temáticas transversais
(valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da produção
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desenvolvimento social, ambiental, ética e direitos
humanos;
•
Aulas integradas trabalharam as temáticas
do indicador;
•
Criação de um espaço teórico/prático para
desenvolvimento
dos
alunos
e
apoio
comunicacional da instituição;
•
Apoio em ações publicitárias e de
comunicação em geral ao Projeto Anjos da Alegria
por meio da Agência Experimental;
•
Apoio em ações publicitárias e de
comunicação geral ao 18º Simpósio de Pesquisa e
Iniciação Científica;
•
Apoio em ações publicitárias e de
comunicação em geral ao 5º Seminário Integrado
do Rio Doce.
•
PPC estruturado com atenção voltada para
as temáticas educacionais: ambiental, direitos
humanos e sociais.
•
Implementação de novo produto no curso,
o FOCA TALK. Um programa de entrevistas
divulgado no canal da Universidade e em canais
próprios de mídia para fomentar discussões sociais
pertinentes ao meio e ao mercado.
•
Produção de eventos para a interação e
envolvimento dos egressos e sociedade nos temas
que envolvem a memória, história, cultura afrobrasileira e indígena.
FISIOTERAPIA
•
Educação para os Direitos Humanos:
Atuação do Conselho do Idoso e o Curso de
Fisioterapia no Projeto de Extensão CAIGE. Ação:
entregue ao Curso, cópias do Estatuto do Idoso
para serem distribuídos aos idosos do CAIGE, com
objetivo de informá-los sobre seus direitos.
•
Educação para os Direitos humanos:
Palestra sobre Direito dos idosos com os idosos
participantes do CAIGE, com objetivo de informálos sobre seus direitos.
•
Educação para os Direitos Humanos:
Trabalhado como tema de TCC, a perspectiva dos
direitos dos idosos.
•
História e cultura afro-brasileira: Reunião
junto à PROPEX para firmar parceria com o
CASAI-GV (Casa de Apoio da Saúde Indígena de
GV). A parceria abre portas para atendimentos nos
estágios do Curso e planejamento de Extensão
nessa área.
NUTRIÇÃO
•
Realização do Seminário Integrador com
as temáticas: Nutrição e Distúrbios Mentais e
Emocionais e Comer, Nutrir ou Alimentar Promoção da Alimentação Saudável e Adequada.
•
O
curso
desenvolveu
atividades
modulares com os temas: Prato Saudável –
“alimentação é mais que ingestão de nutrientes” e
Nutrição e Envelhecimento. Considerando o

artística e do patrimônio cultural, e ações
afirmativas de defesa e promoção dos direitos
humanos e da igualdade étnico-racial).
Estimular Política de incentivo à criação de
coletivos acadêmicos (relacionadas às
temáticas) grupos culturais e eventos para
ampliar discussão das temáticas. (Sugerimos
seminários/eventos
entre
os
centros
acadêmicos);
• Implantar totens nos Campi com imagens
de ações ambientais, culturais, artísticas e do
patrimônio cultural - com QRCode para saber
mais. Isso possibilita ampliar estratégias de
divulgar aos estudantes e comunidade as
ações ambientais, culturais, artísticas e do
patrimônio
cultural
realizadas
pela
universidade.
• Ampliar atendimento do Parque da Ciência
(aberto a visitações - diálogo com
comunidade) com registro dos atendimentos.
• Criar um portfólio site institucional
demonstrando 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;
DIREITO
•
Dar continuidade às ações
extensionistas
•
Firmar parceria com CASAI-GV
(Casa de Apoio da Saúde indígena de
Governador Valadares)
•
Fomentar os projetos de iniciação
científica e de trabalhos de conclusão de
curso
MEDICINA VETERINÁRIA
•
Ofertar em 2021/1 a disciplina de
Ciências Ambientais inserida no 4º
período, onde pensamos em realizar
atividades de cunhos extensionista voltado
para esta área;
•
Ofertar no 2º período a disciplina
de Sociologia e Extensão rural, onde
fazemos abordagens do tema em educação
dos direitos humanos e história e culturaafro brasileira e indígena, e os alunos
realizam trabalhos e linhas de pesquisa
neste sentido.
•
Desenvolver
como
tema
transversal dentro do curso de forma
interdisciplinar, por meio do projeto
integrador, a temática dos direitos
humanos, proposto para ser executado em
todos os períodos vigentes do curso.
•
Desenvolver o projeto integrador,
interdisciplinar aplicado a todos os
períodos, com a temática: sustentabilidade
econômica-ambiental e empreendedorismo
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cenário epidemiológico mundial e da população
brasileira, o aumento do sobrepeso e aumento da
expectativa de vida, torna-se importante debater
essa temática.
•
O Projeto de Extensão Curricular
desenvolveu um e-book com a temática “Alergias
e Intolerâncias Alimentares”, com o objetivo de
proporcionar orientações nutricionais à população.
•
Lives realizadas no dia 07 e 08 de maio
em parceria com profissionais da saúde com a
temática “As várias faces do COVID-19”.
•
Foi desenvolvida a Roda de Conversa:
Atuação Profissional do SUS; Aula Magna
Integrada (Nutrição e Psicologia): Compulsão
Alimentar
em
Tempos
de
Pandemia;
Recomendação para o Retorno às Atividades de
Convivência nos Espaços Infantis relacionado a
Pandemia da Doença pelo SARS-COV-2: um
olhar multiprofissional.
BIOMEDICINA
•
O curso realizou o PIBIOMED, evento
que acontece no dia do Biomédico e da
Consciência Negra, conta com palestras de
profissionais de diversas áreas de atuação da
profissão relatando suas experiências com o
mercado de trabalho.
•
O curso promoveu a Aula Magna do
curso, com palestra de profissionais trazendo
temas de maior destaque do momento vivido.
•
Lives realizadas no dia 07 e 08 de maio
em parceria com profissionais da saúde com a
temática “As várias faces do COVID-19”.
•
Desenvolvido no Seminário Integrador,
em parceria com o curso de Jornalismo e
Publicidade, um e-book com a temática
Biomedicina Bauhausiana, com o objetivo de
oferecer à população conhecimento, cuidado e
prevenção ao COVID-19.
ESTÉTICA E COSMÉTICA
•
Por meio da disciplina de história e
fundamentos da Estética foi possível abordar as
diversas etnias em seu conteúdo programático.
•
As disciplinas de Temas contemporâneos
e Legislação e ética em estética abordou os temas
dos direitos humanos e educação ambiental.
•
Palestra desenvolvida por meio de
disciplinas específicas do curso como gestão de
pessoas e gestão de negócios, para desenvolver
discussões sobre empreendedorismo.
AGRONOMIA - AGRONEGÓCIO
Ações realizadas para cumprimento da Meta:
•
As ações de extensão do curso com a
Horta terapêutica, vinculado ao CAIGE,
desenvolveram, de forma intencional, atividades
na busca de promoção de atitudes éticas, da cultura
de paz e da defesa dos direitos da pessoa por meio
da socialização. Mesmo com a suspensão

será inserido a partir de 2021/1, com o tema
EmpreendaVet.
•
Incentivar a partir dessas ações a
produção
ou
iniciação
científica,
beneficiando a comunidade exercendo ação
de extensão.
JORNALISMO
PUBLICIDADE
E
PROPAGANDA
•
Desenvolver
atividades
de
extensão direcionadas ao atendimento de
necessidades de instituições de cunho
social;
•
Implementar a política de
acessibilidade prevista no PPI;
•
Realizar atividades de extensão,
mediante parceria, voltadas para a defesa
do meio ambiente;
•
Implantar programas voltados à
preservação do meio ambiente, no âmbito
dos campi;
•
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;
•
Realizar de atividades de
pesquisa/iniciação científica voltadas para
o estudo de problemas de interesse
econômico e social e defesa do meio
ambiente;
•
Apoiar ações de defesa da
memória cultural e do patrimônio cultural
propostas pela sociedade;
•
Ter objetos de pesquisa/iniciação
científica
focados
nas
demandas
econômicas, tecnológicas e sociais da
região de inserção da Universidade Vale do
Rio Doce – UNIVALE;
•
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;
•
Construir em formato virtual um
Centro de Memória da UNIVALE, que
também envolve parte da história da
região;
•
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;
•
Atender ao disposto na Lei Nº
11.645 de 10.03.2008 e na Resolução

98
presencial em 2020, devido ao contexto de
pandemia foram gravados vídeos e enviados nos
grupos de WhatsApp;
•
O curso desenvolveu ações de educação
ambiental, de forma transversal, com as disciplinas
Ecologia e Entomologia Geral em 2020, com
objetivo específico de formar profissionais para
atuar nas cadeias produtivas do agronegócio,
visando práticas sustentáveis de viabilidade
ambiental.
•
Inovação Agrovet: evento interdisciplinar
que estimulou alunos e professores dos cursos de
Agronomia, Agronegócio e Medicina Veterinária
da UNIVALE a proporem soluções inovadoras
para problemas agroambientais
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
•
No curso Gestão de Recursos Humanos os
temas transversais foram trabalhados na disciplina
Ética Profissional e Cidadania e nos Projetos
Integradores do curso, assim como em outras
disciplinas.
ARQUITETURA E URBANISMO
•
Foram desenvolvidos em todas as
disciplinas de projeto os temas étnicos raciais, e o
resultado foi refletido em projeto criativo (sem
fórmulas lineares). Urbanismo, por exemplo, tem
muitos estudos sociais aplicados. E a disciplina de
Estudos Sociais dá fundamentos e estrutura desse
pensamento de maneira geral.
•
Atuação junto ao Espaço A3 para
desenvolvimento metodologias para estudantes
com necessidades especiais e que necessitem de
acompanhamento psicológico.
•
O tema ambiental foi trabalhado em várias
disciplinas do curso.
PEDAGOGIA
•
As temáticas transversais permearam
diversas disciplinas, práticas e estágios do curso,
estando presentes também em aulas magnas e
seminários integradores.
•
Realização de Lives na disciplina
Antropologia e direitos humanos, Práticas
Educativas com crianças, adolescentes e jovens,
Políticas Públicas e Educação, Teorias do
currículo, Alfabetização e Letramento, entre
outras.
•
Participação de professoras palestrantes
na 1ª Semana da Diversidade
•
O curso participou da LIVE’s, realizado
junto ao curso de Enfermagem, com o objetivo de
traçar recomendações para a Educação Infantil,

CNE/CP Nº 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;
•
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;
•
Proteger os direitos da pessoa com
transtorno do espectro autista, conforme o
disposto na Lei N° 12.764, de 27 de
dezembro de 2012;
•
Atender ao disposto na Resolução
CNE No 1, de 30 de maio de 2012 que
estabelece diretrizes nacionais para a
educação em direitos humanos.
BIOMEDICINA
•
Manter a proposta do Seminário
integrador de ações extensionistas com
temas transversais a serem abordados,
como forma de manter a comunidade
sempre informada, formada e atualizada.
•
Formar os professores para que
possam desenvolver dentro das disciplinas
específicas
temas
de
abordagens
transversais.
ESTÉTICA E COSMÉTICA
•
Manter as abordagens dos temas
transversais dentro das disciplinas,
expandindo para outras disciplinas da
matriz curricular.
•
Realizar Seminário Integrador
com tema transversal em foco.
•
Manter
as
palestras
de
Empreendedorismo.
•
Criar eventos extensionistas com
temas de preservação ambiental voltados
para o curso.
•
Realizar
atividades
interdisciplinares e em parcerias com
outros cursos.
FONOAUDIOLOGIA
•
Atualizar o PPC com base nos
indicadores do MEC, com a colaboração de
todo o NDE e levando em consideração a
atual situação pandêmica e de desigualdade
social no Brasil.
•
Desenvolver nas disciplinas onde
as patologias fonoaudiológicas são
estudadas, em que se destaca a história e a
predominância
de
doenças
e
acometimentos em grupos étnicos-raciais
específicos, a reflexão sobre a assistência e
programas de reabilitação oferecidos no
sistema público de saúde.
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visando o novo retorno das instituições municipais,
mediante o contexto de pandemia.
•
Realização de TCCs dos cursos com
temáticas sobre Abuso Sexual infantil, Crianças
com transtorno do espectro autista, A arte como
fruição em tempos de pandemia, a afetividade na
Educação Infantil e a educação dos sentidos, entre
outros.
•
Apresentação de resumos simples no
simpósio, decorrentes da produção dos TCCs.
•
Participação de professoras em lives de
lançamento de livros e projetos de pesquisa
disponíveis
no
site
do
curso:
https://sites.google.com/UNIVALE.br/pedagogiaUNIVALE/in%C3%ADcio
•
Foi desenvolvido, aulas magnas,
momentos de vivência de experiências artísticoculturais que transversalmente dialogam com os
direitos humanos, a inclusão social, a diversidade
étnico-racial, a defesa do meio ambiente e da
memória cultural.
ODONTOLOGIA
•
O curso de Odontologia realizou um
projeto de Extensão: ECOCHUMBO, voltado a
preocupação com o meio ambiente e sua relação
com os resíduos sólidos de saúde.
•
Foi desenvolvido o programa da
Odontologia
na
comunidade,
que
contempla diversos aspectos em relação aos
direitos humanos e Ética.
•
Foram trabalhados no Seminário
integrador do curso, tópicos sobre a temática dos
direitos humanos e questões ambientais.
•
No
Curso
de Odontologia
foi contemplada a temática da “Cultura AfroBrasileira”, gêneros e identidades e etnias de forma
transversal por meio das atividades desenvolvidas
no âmbito das disciplinas, em específico Saúde
Coletiva I e II, e também nos projetos de extensão
ao longo do Curso.
•
O tema ambiental foi trabalhado por meio
da
interlocução
com
as
Atividades
Complementares, das discussões aprofundadas nas
disciplinas Saúde Coletiva I e III, no Seminário
Integrador
e
nos
estágios
curriculares
supervisionados, contribuindo para a formação do
sujeito em consonância com princípios da EA”.
•
No curso de Odontologia a temática da
Declaração Universal dos Direitos Humanos foi
apresentada como temática específica das

AGRONOMIA E AGRONEGÓCIO
•
APS integrada “Juventude rural e
o direito à educação” com o objetivo de
fomentar o corpo discente do curso a
discutir e analisar a juventude rural no que
tange seu acesso aos direitos humanos, em
especial ao direito à educação.
•
Atuar na promoção de ações com
a temática da História da Cultura AfroBrasileira e Indígena em eventos
culturais.
•
Desenvolver
o
Projeto
interdisciplinar Startup Agro envolvendo o
4º período do curso de Agronomia para
propor soluções inovadoras para problemas
do Agronegócio regional.
ARQUITETURA E URBANISMO
•
Retornar
com
as
práticas
extensionistas no Escritório Modelo.
•
Fomentar e incentivar trabalhos de
extensão
dentro
das
disciplinas,
principalmente
as
de
Projeto
Arquitetônico, Planejamento urbano e
Paisagismo.
•
Fomentar trabalhos de conclusão
de curso com essas temáticas
•
Desenvolver o projeto Integrador
de 2021 com o Tema Institucional, Direitos
Humanos que trabalhará o tema de forma
transversal. Além disso, tratará também de
empreendedorismo, com apoio do
NUVEM, onde os alunos irão iniciar
coletas de dados para alimentar a
plataforma que poderá ser desenvolvida e
alimentada com o apoio de vários cursos da
instituição.
•
Desenvolver
atividades
de
extensão na disciplina de Patrimônio
Cultural e Técnicas retrospectivas.
Meio Ambiente e Educação Ambiental - 2021
Em 2021 o projeto Plogging terá como objetivo
despertar um maior engajamento dos discentes de
toda a instituição com práticas de educação
ambiental, gerando pertencimento e despertamento
a responsabilidade social.
A proposta é criar um memorial às vítimas de
COVID-19, com o ato simbólico de plantios de
árvores nas dependências da instituição, trabalhando
aspectos socioemocionais com o objetivo de
elaborar o luto coletivo no contexto da pandemia, e
necessidade de se pensar os aspectos humanos e do
cuidado com a natureza e saúde pública, sobretudo
em contextos pandêmicos, com envolvimentos dos
centros acadêmicos.
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Disciplinas Deontologia e Odontologia Legal e
Saúde Coletiva III.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
•
Os temas foram trabalhados diretamente
na disciplina de Tecnologia e Sociedade e
trabalhados de forma transversal nos projetos
integradores e em outras disciplinas do curso.
- Realização de uma live abordando o tema “dificuldade das
pessoas com deficiência durante a pandemia”. O evento foi
promovido pela UNIVALE no Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência (21/09). O evento foi realizado em
parceria com Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência de Governador Valadares com a participação do
curso de Psicologia da UNIVALE e do Espaço A3.
- Realização da Primeira Semana da Diversidade entre os
dias 6 e 10 de julho de 2020, O evento evidencia o
compromisso da UNIVALE em manter ações de Inclusão
Social e Educação em Direitos Humanos e foi realizado no
formato on-line, com transmissões ao vivo pelas páginas da
universidade no YouTube e no Facebook e tradução
simultânea em libras.
Link:
https://www.UNIVALE.br/UNIVALE-promoveprimeira-semana-da-diversidade/
- Criação do instragram @librasUNIVALE. A ação é fruto
das atividades de pesquisa do Projeto “Libras, surdez e
saúde pública em Governador Valadares”, em parceria com
os Cursos de Educação Física e Enfermagem. A iniciativa
busca contribuir em relação à inclusão social por meio da
veiculação de dicas de saúde em libras. Os conteúdos foram
produzidos pelos discentes dos cursos envolvidos sob a
supervisão dos professores orientadores.
- Nomeação e instalação/criação dos diversos Comitês
Gestores de crise. Destacaria as ações que comprovam a
responsabilidade social da instituição.
- Ações e treinamentos da biossegurança em relação à
COVID 19.
- Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa/iniciação
científica, focados nos temas vinculados à Defesa do Meio
Ambiente e Educação Ambiental; Defesa da Memória
Cultural e Patrimônio Cultural:
1.Território da Mineração: Circunstâncias históricas,
espaciais
e
socioterritoriais
do
desastre
da
Samarco/Vale/BHP, de 5 de novembro de 2015.
2.O patrimônio material e imaterial e seu diálogo com a
paisagem cultural na microrregião de Governador
Valadares: pertencimento, cultura e ambiente após o
rompimento da Barragem de Fundão (Samarco/BHP
Billiton/Vale).
3.Produção de blocos de solo-cimento com rejeitos de
mineração após rompimento da barragem de Fundão.
4.UNIVALE: Memórias, identidades e histórias de vida.
5.Direito dos Desastres e a legislação brasileira: um estudo
interdisciplinar das visibilidades e invisibilidades jurídicas
nos desastres socioambientais.
6 Impacto da degradação ambiental sobre as formigas de
áreas ciliares no Médio rio Doce.
7 Uso de inoculante contendo bactérias solubilizadoras do
fósforo visando a redução do uso de agroquímicos no
campo.

Inclusão Social
Em 2021 o atendimento de estudantes com
necessidades educacionais especiais será iniciado
com o acompanhamento do processo seletivo. Serão
analisados aspectos relacionados às demandas dos
candidatos com deficiência, em uma articulação do
Espaço A3 e o Setor de Processo Seletivo, com o
estabelecimento de fluxo de encaminhamento destes
candidatos e acompanhamento pelo Espaço A3
durante o ingresso universitário.
Os candidatos com deficiência aprovados no
processo seletivo e que não efetivarem a matrícula
no prazo estabelecido pelo edital, serão contactados
pelo Espaço A3 para o respectivo acolhimento e
conhecimento dos motivos pelos não efetivaram a
matrícula, bem como as possibilidades de
intervenção para concretizar seu ingresso na
Universidade.
Organizar novo fluxo de atendimento aos estudantes
atendidos pelo Espaço A3 nos dois campi, com a
participação dos colegiados dos cursos de graduação
e pós-graduação.
Estabelecer o fluxo de atendimento nas
dependências do Espaço A3, com agendamento
prévio nos dois campi.
Realizar eventos alusivos ao Dia do Autismo,
Síndrome de Down, TDAH, com calendário préestabelecido.
Realizar conscientização dos campos de estágio
sobre as demandas e adaptações para receber
estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais, sobretudo o autismo e TDAH.
Realizar formação docente sobre práticas
pedagógicas inclusivas com a realização do evento
institucional ‘V Jornada de Educação Inclusiva’,
prevista para o segundo semestre letivo.
Direitos Humanos:
a) Realizar a II Semana da Diversidade da
UNIVALE, prevista para os dias 28/06 a 02/07, com
a participação de docentes e estudantes da
UNIVALE, e com o foco em práticas de educação
em direitos humanos.
b) estabelecer fluxo de atendimento de demandas
inclusivas relativas às questões étnico-raciais, de
identidades de gênero e sexuais (uso de nomes
sociais, campanha de conscientização de direitos,
formação continuada de professores sobre as
temáticas).
c) articulação para o fortalecimento dos Centros
Acadêmicos por cursos, com o estabelecimento de
parcerias, para ações relativas às questões de direitos
humanos.
d) realizar A Feira de Oportunidades e
Empregabilidade, em parceria com o CEO da
UNIVALE, para proporcionar ao aluno com
necessidades educacionais especiais da UNIVALE,
um espaço para conhecerem pessoas, trocar
conhecimentos e se conectarem às entidades
representativas da região, empresas regionais,
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- Realização de atividades de pesquisa/iniciação científica
voltadas para o estudo de problemas de interesse econômico
e social da região de inserção da Universidade Vale do Rio
Doce - UNIVALE, evidenciando a responsabilidade social
da instituição:
1 Projeto “Libras, surdez e saúde pública em Governador
Valadares” - objetiva conhecer as percepções de pacientes
surdos em relação ao atendimento vivenciado nos serviços
de saúde pública em Governador Valadares. Os sujeitos da
pesquisa são os surdos que pertencem ao rol de membros da
Associação de Surdos de Governador Valadares, parceira da
pesquisa.
2 Projeto “Desenvolvimento de crianças pré-escolares em
instituições de educação infantil: indicadores de atrasos e de
fatores de risco e proteção” - tem como objetivo identificar
fatores de risco e proteção associados ao atraso no
desenvolvimento de crianças, nos três primeiros anos de
vida, residentes nas cidades de Brasília-DF, Governador
Valadares-MG, Juiz de Fora - MG, Novo Horizonte - SP e
Ribeirão
Bonito -SP, visando à proposição de estratégias de
prevenção no âmbito da criança, da família e das creches.
3 Projeto “Avaliação imunológica e nutricional de crianças
com idade escolar portadoras de infecções parasitárias em
municípios do médio Rio Doce” - objetiva compreender a
relação entre a infecção parasitária, alterações nutricionais
e a resposta imunológica em crianças com idade escolar de
municípios do médio Rio Doce
4 Projeto “Satisfação dos usuários com um serviço de saúde
mental de um município do leste mineiro” – tem como
objetivo avaliar a satisfação dos usuários do Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) do
município de Governador Valadares com o serviço em
relação à assistência recebida e investigar as variáveis
associadas
5 Projeto “Corpo como território: Representações sociais
sobre a amputação” – busca identificar as representações
sociais da amputação entre indivíduos que experimentaram
perda de parte do território corporal.
6 Projeto “Vivências maternas em torno da sífilis congênita:
um estudo a partir da perspectiva territorial” – visa
Identificar as experiências de vida de mulheres de 18 a 49
anos com diagnóstico de sífilis congênita confirmado no
ano de 2018 no município de Governador Valadares-MG.
7 Projeto “Avaliação de células tronco mesenquimais frente
à exposição do Mycobacterium leprae” – objetiva avaliar a
resposta de células tronco mesenquimais frente a exposição
do Mycobacterim leprae.
- Aprovação de novos Projetos de Pesquisa focados nas
demandas da região de inserção da UNIVALE, conforme
RESOLUÇÃO CONSUNI - 049/2020 (26/12/2020), para
início no 1º semestre de 2021:
1 Governança Territorial Multiescalar no Território de
Inserção do Parque Estadual do Rio Doce – Território
PERD.
2 Identidade Étnico-racial e Gênero: vulnerabilidade,
violência e território.
3 Prevenção de uso de álcool e seus problemas relacionados
entre adolescentes no povo indígena Maxakali/MG/Brasil.

agentes de integração, abrindo o leque de
oportunidades e possibilidades de estágio e emprego
no mercado local e regional.
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4 Famílias Transnacionais: Gênero e Educação.
- Realização da 5a edição do Seminário Integrado do Rio
Doce - SIRD (20/10 e 06/11/2020). O evento reuniu
pessoas que foram atingidas pela tragédia, instituições de
ensino, grupos de pesquisa e órgãos representativos para
debater questões relativas às consequências do rompimento
da Barragem da Vale/Samarco/BHP, em Bento Rodrigues,
que completou 5 anos no dia 5 de novembro de 2020. A
programação científica do evento foi completamente online e gratuita, com transmissão ao vivo pelo canal da
UNIVALE no YouTube.
- Apresentação de trabalhos de alunos da graduação e pósgraduação da UNIVALE no 18º Simpósio de Pesquisa e
Iniciação Científica nas Sessões Temáticas (ST) voltadas à
discussão de questões sócio ambientais e étnico-raciais:
ST - Educação Ambiental.
ST - Saúde, ambiente e inovação.
ST - Desastres naturais e Tecnológicos: convivência com o
risco.
ST- Feminismos e interseccionalidades: mulheres em
movimento(s).
ST - Gênero e diversidade sexual: direito, educação, saúde,
movimentos sociais, sujeitos e processos.
Link:
https://www.UNIVALE.br/wpcontent/uploads/2018/11/Anais-2020.pdf
- Lançamento do Livro “Hábitos Culturais e Cuidados com
a Saúde: resistências e mudanças” de autoria da professora
Maria Terezinha B. Vilarino, docente do curso
de Pedagogia e do Programa de Mestrado Gestão Integrada
do Território da UNIVALE, A publicação é da editora Fino
Traço e focaliza a experiência da implementação do Serviço
Nacional de Saúde Pública (SESP) na região do Vale do Rio
Doce nas décadas de 1940-1960. O livro tem como objetivo
analisar os contextos políticos e econômicos da instalação
do SESP na região. O ponto central da pesquisa é examinar
os interesses e as percepções em torno das transformações
culturais que aconteceram nesse período em cidades como
Governador Valadares e Colatina. O lançamento do livro
foi realizado em uma live no perfil do Instagram da editora
Fino Traço, no dia 17 de dezembro, às 18h. Link:
https://www.instagram.com/finotracoeditora/
- Construção de uma rampa de acesso na comunidade
Buracão – Governador Valadares. O Buracão é uma
comunidade de extrema vulnerabilidade social, que fica
dentro do bairro Carapina/GV. Esta ação interdisciplinar
envolveu alunos e professores da UNIVALE e configura-se
como um dos resultados do Projeto de pesquisa “Periferia
central: um estudo sobre a mobilidade urbana e os
aglomerados no morro do Carapina”.
Link:
https://www.UNIVALE.br/grupo-da-UNIVALEconstroi-rampa-em-comunidade-carente-do-carapina/
- Dia Nacional da Luta da Pessoa com deficiência.
Atividade
desenvolvida
pelo
PAOPE.
LINK:
https://www.UNIVALE.br/21-09-dia-nacional-de-luta-dapessoa-com-deficiencia/
Meio Ambiente e Educação Ambiental - 2020
O projeto Plogging, realizado pelo Espaço A3 e Curso de
Psicologia, no ano de 2020, em razão do contexto da
Pandemia, foi executado com a versão denominada “Eu
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cuido do meu quadrado”. Trata-se de uma ação sustentável,
desenvolvida com alunos das turmas matutino e noturno do
2º. período de Psicologia, em alusão ao “Dia Mundial da
Limpeza”, ação desenvolvida em mais de 160 países
simultaneamente.
Em virtude da pandemia cada aluno realizou
individualmente uma ação que significasse cuidado com o
meio ambiente “no seu quadrado”. Houve plantio de
árvores, recolhimento de lixo nas margens do Rio Doce, e
em praças. Também resultou no planejamento e
desenvolvimento de um projeto de reciclagem e cultivo de
plantas na Escola Municipal Professora Violenta Dias de
Andrade, no bairro Altinópolis. O projeto integra ações de
educação ambiental e em direitos humanos.
Inclusão Social
Para o atendimento de estudantes com necessidades
educacionais especiais, em 2020 foram desenvolvidas as
seguintes ações:
a) no processo seletivo de candidatos aos cursos de
graduação e pós-graduação, os editais possuíam campos
específicos para requisição de atendimentos diferenciados,
garantiam a dilação de tempo para realização de provas,
com adequações dos ambientes.
b) após a aprovação do processo seletivo, os estudantes
foram encaminhados para os serviços do Espaço A3 –
Apoio ao Aluno. Neste, foram apresentadas as ações para o
atendimento individual dos estudantes, com o registro dos
profissionais externos que os atendem, e foram construídos
os PIDs – Planos Individuais de Desenvolvimento,
constando as adequações pedagógicas, curriculares e
metodológicas realizadas pelos docentes, para garantir o
processo de ensino aprendizagem adequado.
c) realizados encontros periódicos para o acompanhamento
individualizado semestral de todos os estudantes atendidos
pelo Espaço A3, sendo:
- 72 Estudantes com demanda de educação especial na
perspectiva da educação inclusiva (casos de autismo,
hidrocefalia, deficiência intelectual, deficiência auditiva
bilateral, epidermólise bolhosa, deficiência neuromotora) e
estudantes com diagnóstico de TDAH.
- 14 atendimentos de pais/responsáveis por estudantes
(esclarecimento sobre laudos e orientações periódicas sobre
as adaptações pedagógicas realizadas)
- 22 reuniões com docentes de diversos cursos para
esclarecimentos sobre os PIDs, e orientações periódicas
sobre as adaptações pedagógicas realizadas.
- 18 reuniões com Coordenadores de Curso para
esclarecimentos sobre laudos e sobre organização curricular
com adaptações, e acompanhamento das ações realizadas
pelo Espaço A3 junto aos estudantes.
- 2 intervenções em salas de aula, oriundas de demandas
apresentadas por coordenadores e professores.
- 3 visitas externas à profissionais que atendem estudantes
acompanhamento no Espaço A3, e visita aos campos de
estágios.
d) Foram realizadas as seguintes ações além do atendimento
individualizado:
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- Produção de material audiovisual em alusão ao Dia
Internacional da Síndrome de Down, com o objetivo de
sensibilização da comunidade acadêmica.
- Produção de vídeos: em alusão ao Dia Mundial do
Autismo; de Acolhimento de estudantes com necessidades
educacionais especiais e apresentação dos serviços
disponíveis no Espaço A3; Orientação aos estudantes em
atendimento sobre os prazos para entrega das atividades,
com a disponibilidade do Espaço A3 em intermediar o
processo de ensino-aprendizagem com os docentes destes
estudantes; Acolhimento dos estudantes atendidos no
Espaço A3 para o início das atividades acadêmicas no 2°
Semestre, e reforço da disponibilidade dos atendimentos
feitos pela equipe do Espaço A3; Dicas para estabelecer a
rotina de estudo com o apoio da família e de professores
particulares, quando necessário, com o intuito de auxiliar na
compreensão do conteúdo, no contexto da pandemia de
COVID-19; Alusão à Semana da Pessoa com Deficiência,
entre os dias 21 a 25 de setembro de 2020, para sensibilizar
e conscientizar sobre seus direitos, com destaque ao
processo de ensino-aprendizagem no Ensino Superior.
e) Realização de live no Canal da UNIVALE no Youtube,
com palestra proferida pela Professora Adelice Jacqueline
Bicalho, alusiva à inclusão no Curso Superior, cujo objetivo
foi debater e esclarecer sobre os desafios e possibilidades de
inclusão educacional no ensino superior, e aspectos da Lei
Federal n°. 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
f) Concessão de entrevista à rádio local (Transamérica) em
que se explanou sobre o Setembro Verde, em alusão à luta
das pessoas com deficiência, bem como sobre as ações que
a Universidade realiza em prol da inclusão destes estudantes
em seus diversos cursos da UNIVALE.
g) Palestra para profissionais da Prefeitura de Viana – ES
sobre propostas de inclusão no Ensino Superior, e relato das
experiências do Espaço A3 na UNIVALE.
h) Produção publicitária da Campanha Setembro Verde,
com o objetivo de visibilizar a inclusão social da Pessoa
com
Deficiência,
especificamente,
no
contexto
universitário.
Direitos Humanos:
a) Participação na organização de Live no Canal da
UNIVALE no Youtube sobre “Desafios da Pessoa com
Deficiência em tempos de pandemia”, em parceira com o
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de
Governador Valadares. Participaram do evento a assistente
social Camila Gomes, a fisioterapeuta Veruska de Paula
Souza, a psicóloga e professora da UNIVALE Eliene Nery,
a publicitária egressa da UNIVALE e presidente da
Associação Equovila, Camilla Carvalho, e o professor da
UNIVALE Edmarcius Carvalho Novaes. O evento contou a
tradução simultânea em Libras realizada pelas tradutorasintérpretes Vanessa Castro dos Santos Reis e Edmara
Carvalho.
b) Realização da 1ª Semana da Diversidade da UNIVALE,
entre os dias 6 e 10 de julho de 2020, com o objetivo de
fomentar à educação em direitos humanos, com foco nas
questões comunitários identitárias e inclusivas, a partir da
problematização de vivências de grupos sociais minoritários
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e de aspectos da diversidade humana. O evento on-line pelo
canal da UNIVALE no Youtube, contou a traduçãointerpretação em Libras, e com a seguinte programação:
06/07 – Segunda – “Crianças e Adolescentes: uma
discussão interdisciplinar”
Mediador: Prof. Manoel Assad (Publicidade e Propaganda)
Prof. Vinícius Sampaio da Costa (Direito)
Profa. Karla Nascimento (Pedagogia)
Prof. Darlan Correa (Medicina)
07/07 – Terça – “Idosos: direito à saúde e acessibilidade”
Mediador: Prof. Manoel Assad (Publicidade e Propaganda)
Profa. Suely Rodrigues (Odontologia/Mestrado GIT)
Profa. Geane Dutra (Fisioterapia)
Profa. Maria Terezinha Vilarino (Pedagogia/Mestrado GIT)
08/07 – Quarta – “Pessoas com Deficiência” – III Jornada
de Educação Inclusiva
Mediador: Adriana Capistrano (Espaço A3)
Profa. Adelice Bicalho (Psicologia e Espaço A3)
Profa. Adriana Portugal (Psicologia, Direito e Espaço A3)
Nathalia Heringer (Psicóloga especialista em atendimento à
autistas, convidada externa)
09/07 – Quinta – “Apatridia e Igualdade Racial: desafios
contemporâneos? ”
Mediador: Prof. Franco Dani Araújo e Pinto (Jornalismo)
Profa. Eunice Maria Nazarethe Nonato (Pedagogia e
Mestrado GIT)
Profa. Fernanda Cristina de Paula (Mestrado GIT)
Profa. Lorena Vitório (Egressa do GIT, com pesquisa sobre
apátridas).
10/07 – Sexta – “Gênero e Diversidade Sexual: do que se
trata? ”
Mediadora: Profa. Adriana Coelho
Prof. Edmarcius Carvalho (Dinter UFSC/UNIVALE)
Prof. Murilo Ramalho Procópio (Dinter UFSC/UNIVALE)
Profa. Renata Greco (Dinter UFSC/UNIVALE e NEAD)
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4.3 – EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das práticas de
ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se também a relação
entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o atendimento ao discente.
Este Eixo contempla as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4
(Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.

4.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

Alinhada aos seus objetivos, diretrizes e contextualização regional, a Política de Ensino da
Universidade Vale do Rio Doce foi implementada cumprindo as seguintes finalidades:
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.
Proporcionar acesso e permanência do estudante no curso, por meio de adoção de
metodologias,
No ano de 2020, no contexto atual de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, o atual
estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, bem como as
diversas medidas de prevenção, com a finalidade de conter a propagação das infecções pelo
Coronavírus, inclusive o isolamento social; o contido na Deliberação nº 18, de 23/03/2020, do
Comitê Extraordinário COVID-19, do Governo do Estado de Minas Gerais, que determinou a
suspensão das atividades escolares presenciais, inclusive no ensino superior, por tempo
indeterminado, a UNIVALE adotou, nos termos das Portarias nº 343, de 17/03/2020, e nº 345, de
19/03/2020, ambas do Ministério da Educação, a substituição das disciplinas presenciais, em
andamento, por aulas e atividades com a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação.
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Pelo exposto, os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) sofreram alterações relevantes para
adequações à oferta dos cursos, no Ensino, na Pesquisa e na Extensão, no período de Pandemia
pelo COVID-19. Tais alterações do PPC dos cursos da UNIVALE foram amparadas legalmente
pelo ADENDO Nº 01/2020 AO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, ferramenta legal, que
valida, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, do curso, por atividades
letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou
outros meios convencionais, nos termos da Portaria do Ministério da Educação Nº 544, de 16 de
junho de 2020 e demais legislações publicadas a posteriori. O documento supracitado foi elaborado
tendo a participação efetiva NDE do curso e aprovação em primeira instância pelo Colegiado, por
meio de um Fórum de NDEs e Colegiados da UNIVALE, e em segunda e terceira instâncias pelo
Comitê Gestor Acadêmico de Crise da UNIVALE e CONSUNI, respectivamente.
Orientada pelas Leis, Resoluções e Portarias do Ministério da Educação (MEC), dentre
outras diretrizes, os Gestores da UNIVALE agiram com proatividade, no sentido impedir a
ampliação das desigualdades educacionais existentes, considerando um conjunto de fatores
apurados em pesquisas realizadas junto aos docentes e discentes, os quais poderiam afetar o
processo de ensino-aprendizagem no período de isolamento social, tais como habilidades para
aprender de forma autônoma on-line ou off-line, as diferenças entre os alunos que têm acesso ou
não à internet e/ou aqueles que não têm oportunidades de acesso às atividades síncronas ou
assíncronas, bem como competências do corpo docente para adoção das tecnologias de Informação
e comunicação no processo ensino-aprendizagem.
O retorno às questões apuradas resultou num grande esforço de readaptação e de
aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem, implicando em normatização pelo
Conselho Universitário da UNIVALE e pela Reitoria, em especial a publicação da Portaria
UNIVALE: 031/2020 em 8 de maio de 2020 pela Reitora, Profª. Lissandra Lopes Coelho Rocha,
a qual constitui Comitê Gestor Acadêmico de Crise da Universidade Vale do Rio Doce UNIVALE em situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19 com o objetivo de
orientar e acompanhar as atividades acadêmicas, com as seguintes atribuições:
I. Orientar e acompanhar as práticas pedagógicas adotadas pelos cursos da instituição;
II. Discutir e avaliar todo o processo formativo dos estudantes da Universidade Vale do Rio
Doce - UNIVALE;
III. Identificar por meio de avaliação com os alunos, o andamento do processo de ensinoaprendizagem durante o período de utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação;
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IV. Promover intervenções junto aos cursos de graduação para sanar deficiências ou
dificuldades identificadas;
V. Orientar o desenvolvimento de plano especial de estudo domiciliar ou remoto, em
conformidade com o artigo 176 do Regimento Geral da UNIVALE, para estudantes do grupo de
risco, quando ocorrer a retomada gradativa das atividades acadêmicas;
VI. Desenvolver um plano de trabalho remoto para que professores e colaboradores que se
encontrem no grupo de risco da COVID-19 possam desenvolver suas atividades acadêmicas;
VII. Acompanhar o andamento do processo de ensino-aprendizagem durante a retomada
gradativa das atividades.
Para além do Comitê Gestor Acadêmico de Crise da Universidade, a Portaria determinou
que cada curso de Graduação e de pós-graduação Lato e Stricto Sensu, constitua por meio de seu
colegiado, um Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise, com a representatividade de docentes
e discentes, sob a presidência de seu coordenador, com as seguintes atribuições:
I. Orientar e acompanhar as práticas pedagógicas adotadas pelos professores do seu curso;
II. Discutir e avaliar todo o processo formativo dos estudantes do seu curso;
III. Identificar por meio de avaliação com os alunos, o andamento do processo de ensinoaprendizagem durante o período de utilização de meios e tecnologias de informação;
IV. Promover intervenções junto aos docentes e discentes para sanar deficiências ou
dificuldades identificadas;
V. Desenvolver plano especial de estudo domiciliar ou remoto, em conformidade com o
artigo 176 do Regimento Geral da UNIVALE, para estudantes do grupo de risco, quando ocorrer
a retomada gradativa das atividades acadêmicas;
VI. Acompanhar o andamento do processo de ensino-aprendizagem durante a retomada
gradativa das atividades.
Nessa mesma esteira, em 22 de junho de 2020, a Reitora publicou a Portaria UNIVALE:
038/2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, (GN) com
base no artigo 9º, incisos II e VII da Lei nº 9.394/96, no artigo 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de
dezembro/2017, na Portaria do Ministério da Educação nº 544 de 16 de junho de 2020 e demais
legislações vigentes do MEC, as quais amparam as medidas preventivas e as determinações
governamentais de restrição às atividades acadêmicas presenciais, ficando revogadas as portarias
UNIVALE nº 019, de 18 de março/2020, e 020, de 21 de março/ 2020.
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A Portaria 038/2020 supracitada determinou que, em caráter excepcional e extraordinário,
as disciplinas presenciais, em andamento no 1º semestre de 2020, e aquelas que iniciar-se-ão no
2º semestre de 2020, serão substituídas por atividades letivas que utilizem recursos educacionais
digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais adequados,
ampliando o período das medidas restritivas de funcionamento até trinta e um de dezembro de
2020, a depender de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais e
municipais, podendo as atividades presenciais serem retomadas quando for permitido,
Responsabilizou os cursos, por meio da respectiva coordenação e órgãos colegiados, a
definição das disciplinas, módulos e componentes curriculares a serem substituídos, a
disponibilização de recursos aos alunos que permitam o acompanhamento das atividades letivas
ofertadas, bem como a realização de avaliações durante o período de vigência da pandemia.
Determinou que os conteúdos ministrados por meios e tecnologias de informação e comunicação,
deverão ser registrados para fins de cômputo de carga horária da disciplina/módulo e que as
práticas profissionais de estágios ou às atividades práticas que exijam laboratórios especializados,
a aplicação da substituição de que trata esta Portaria deve obedecer às Diretrizes Curriculares
Nacionais de cada curso, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação - CNE.
Nesse contexto, o trabalho dos docentes foi planejado e realizado sob a orientação da
coordenação do Curso com o apoio do Setor de Gestão Pedagógica, Assessoria de Graduação, Próreitoria de Graduação, Núcleo de Educação a Distância, dentre outros, com o suporte técnico
tempo integral do Departamento de Informática (DISGI), da responsável pela Biblioteca Virtual,
da Secretaria Acadêmica, do Setor/Espaço de Apoio ao Aluno e pelo Setor de Biossegurança, pela
mantenedora (FPF), dentre outros.
A Portaria determinou ainda que, as atividades acadêmicas não ministradas em meio digital,
por incompatibilidade de metodologias, fossem integralmente repostas, para fins de cumprimento
da carga horária dos cursos, conforme estabelecido na legislação em vigor, e que, os períodos de
recessos acadêmicos, feriados e férias trabalhistas dos professores poderão sofrer alterações, de
modo a possibilitar a melhor readequação do calendário acadêmico de 2020 e de 2021, o que foi
aplicado, de acordo as especificidades do Projeto Pedagógico de cada Curso (PPC), considerando
as aulas teóricas e práticas previstas na Matriz Curricular, o que corroborou para a integralização
de todos os períodos ofertados no 1º e 2º semestres letivos no ano de 2020, inclusive a realização
das colações de grau por meio virtual.
Como uma das medidas de apoio e infraestrutura ao processo ensino-aprendizagem a
UNIVALE ampliou seu acervo virtual, para o acesso às Bibliotecas Virtuais, , disponibilizado os
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títulos a serem acessados simultaneamente por múltiplos usuários e publicou a Portaria
UNIVALE: 42/2020, em 08 de julho de 2020, revogada posteriormente em pela Portaria
UNIVALE: 094/2020, em 19 de outubro de 2020, a qual estabelece a quantidade e os parâmetros
de qualidade dos títulos e exemplares físicos e/ou de acesso virtual multiusuário para os cursos de
graduação presencial e a distância da UNIVALE e, excepcionalmente, definiu a adoção de títulos
de exclusivo acesso virtual multiusuário enquanto durar as prescrições de biossegurança em
decorrência da Pandemia provocada pelo COVID-19.
Tal medida contribuiu para a ausência de barreiras à acessibilidade do conteúdo digital, à
barreira instrumental e metodológica, possibilitando aos discentes e docentes a interação no
processo ensino-aprendizagem, considerando os aspectos qualiquantitativos como atributos a
serem considerados pelo NDE, para a análise e aprovação das bibliografias básica e complementar
constantes dos Planos de Ensino das disciplinas/módulos dos respectivos cursos.
Concluindo o relato sobre as alterações vivenciadas no PDI, especialmente sobre as Políticas
de Ensino, em conformidade com o Parecer CNE/CP Nº 11/2020, e nos termos definidos pelo
Parecer CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 2020, a UNIVALE planejou e implementou planos para
a continuidade da implementação do calendário escolar de 2020-2021, de forma a retomar
gradualmente as atividades presenciais, de acordo com as medidas estabelecidas pelos protocolos
e autoridades locais, por meio do Comitê Gestor Acadêmico de Crise da Universidade, pautada
no princípio recomendado pelo MEC de “não deixar nenhum aluno para trás.”
Ressalta-se que a política de Ensino Pesquisa e Extensão da UNIVALE contemplada no
Plano de Desenvolvimento Institucional está ancorada na legislação vigente, tendo como princípio
a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Nessa perspectiva, os Projetos Pedagógicos dos
Cursos (PPCs) estão alinhados às respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), cujas
práticas pedagógicas são orientadas para o desenvolvimento de competências, que segundo o
MEC, caracteriza-se pela capacidade de selecionar, organizar e mobilizar, na ação, diferentes
recursos (conhecimentos, habilidades e atitudes) para o enfrentamento de uma situação-problema
específica, considerando sua transversalidade em diferentes situações. O que corrobora para a
consolidação do perfil dos egressos do extenso catálogo de cursos ofertados pela UNIVALE.
Com base numa visão de ensino que enfatiza o desenvolvimento da autonomia por meio
da 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:
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- 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;
- Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por meio de
processos interdisciplinares;
- Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a
resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;
- 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 periódica do
Projeto Pedagógico por meio de estudos e reflexões subsidiados pela avaliação contínua do
processo de ensino-aprendizagem.
- Ratifica-se que 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 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.
Nesta perspectiva, a UNIVALE assume o compromisso com a defesa de que a prática
pedagógica aconteça nos mais variados espaços e tempos, nas diversas modalidades de inserção
social promovidas, tais como os 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, contemplada de
forma consciente por todos os cursos. Deste modo, a presente Política de Ensino permeará todas
as práticas e deverá constituir-se em princípios inspiradores para novas perspectivas e novas
possibilidades de operacionalização de uma Universidade que valorize o bem-estar coletivo e
promova a aprendizagem com a progressão continuada.
Pode-se afirmar que, em 2020, a Política de Ensino da UNIVALE traduziu sua preocupação
com a qualidade acadêmica, por meio de Planos Estratégicos de Ação, pautados princípios
filosóficos e teórico-metodológicos, das diversas áreas de conhecimento, zelando pela
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a produção científica, e com o perfil
profissional dos egressos, em todas as etapas de formação dos estudantes. Enquanto Universidade
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comunitária aspira responder por meio do ensino de qualidade, à 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 sócio-políticos nos
processos de governança e estruturação da sociedade. Nesse sentido, assume através dessa
política o papel de fomentadora do desenvolvimento regional, compromissada com a
sustentabilidade social e ambiental por meio da 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 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 dessa política, 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 humanística, 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, respeito ao ambiente,
valorização da criticidade. Atenta às estratégias metodológicas que visam a aprendizagem
significativa na construção do conhecimento, o ensino perpassa pelo incentivo à iniciação
científica, pela vivência da curricularização da extensão, pelo estímulo ao estudo e pela
participação em intervenções nas questões regionais. O que requer práticas pedagógicas
inovadoras e fundamentadas em pressupostos sociointeracionistas da educação.
Deste modo, 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. Um processo ensino-aprendizagem
centrado 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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Ressalta-se que UNIVALE, como instituição de ensino superior, tem o compromisso de
impulsionar a atividade empreendedora, 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, deverão ter como marcas competências múltiplas; serem preparados para realizar
trabalhos em equipe, aptos a adaptarem-se a situações novas e complexas e serem agentes de
mudanças para promover o desenvolvimento econômico e social de sua região e seu país. Neste
sentido, 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 auxiliará 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.
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. Os PPCS e demais planejamentos de ensino, devem primar pelo desenvolvimento de
competências e habilidades que permitam ao estudante atuar no mercado profissional, lidar
criativamente com situações à luz do compromisso ético e responsável com o ser humano e meio
ambiente, contemplando elementos que promovam a autonomia do estudante, e o conduza ao
aprendizado permanente em atitude proativa à novas aprendizagens.
Para tal, a gestão superior da UNIVALE, em 2020, investiu na política de gestão e na
modernização dos processos de trabalho, adequando a infraestrutura organizacional de
recursos humanos, físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica,
técnica e administrativa, favorecendo os insumos básicos para o cumprimento das ações
propostas pelos cursos, em decorrência das avaliações da CPA, primando pela qualidade das
relações entre os diversos cursos e setores acadêmicos e administrativas, pelo fortalecimento dos
Comitês de Crise, Colegiados de Curso, Núcleos Docentes Estruturantes e Conselho
Universitário, garantindo a vivência democrática e participativa com foco na trajetória acadêmica
de sucesso dos discentes.
A UNIVALE pretende conquistar o reconhecimento político e social da Extensão
Universitária como processo acadêmico relevante, definido e efetivado em função das exigências
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da realidade, além de indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no
intercâmbio com a sociedade; estimulando a educação ambiental e em direitos humanos, com
ações que atendam a realidade regional, referenciando-se, primordialmente, nos compromissos de
erradicação da pobreza e da sustentabilidade socioambiental. A extensão na UNIVALE tem como
objetivos:
1.

Estimular ações articulando ensino, pesquisa e extensão, cujo desenvolvimento

implique relações interdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade e da
sociedade;
2.

Criar condições para a participação da Universidade na elaboração das políticas

públicas voltadas para a população local e regional, priorizando comunidades em
vulnerabilidade, tendo em vista a inclusão social;
3.

Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e disponibilização de

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e ao desenvolvimento tecnológico
e social do país;
4.

Estimular a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de

oportunidades e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis;
5.

Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação

cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter nacional e de suas
manifestações regionais;
6.

Manter a avaliação e o monitoramento institucional das atividades de Extensão

Universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria Universidade;
7.

Valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de redes ou

parcerias nacionais e internacionais, e as atividades voltadas para o intercâmbio e a pertinência
social da universidade;
8.

Priorizar as atividades que tenham a parceria dos movimentos sociais e das

organizações governamentais e não governamentais e que potencializem ações
multiplicadoras, contínuas e autônomas;
9.

Priorizar ações que tenham como público alvo os segmentos da população em

situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal;
10. Promover a participação efetiva de todos os estudantes, visando o desenvolvimento
de aptidões que contribuirão para a sua formação ética, política e profissional, vivenciando
experiências extensionistas na sua área de formação profissional;
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11. Incentivar o corpo docente para a captação de recursos por meio de editais públicos
para o desenvolvimento de atividades de extensão e a efetivação de ações extensionistas que
contribuam para a captação de receita alternativa para a instituição;
12. Garantir que parte da receita proveniente dos cursos de extensão seja destinada para
investimento nos seus cursos/áreas/setores de origem;
13. Implementar e fortalecer progressivamente a extensão como atividade curricular,
prevista na matriz e no projeto pedagógico dos diversos cursos da UNIVALE, consolidando
a articulação ensino, pesquisa e extensão da formação acadêmica de alunos e professores na
efetivação do diálogo com a sociedade.
A Política de Extensão da UNIVALE ancora-se na Resolução CNE/CP nº 07 de 18 de
dezembro de 2018 que estabelece as diretrizes para a extensão na Educação Superior Brasileira e
tem como demais fundamentos o Plano Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012),
os Referenciais para a construção de uma Política Nacional de Extensão nas ICES (FOREXT,
2013), 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 e
a Resolução CNE/CP 01 de 30/05/2012 que institui o ensino dos Direitos Humanos em cursos de
graduação.
Assim, a extensão na UNIVALE é orientada pelos princípios da educação integral que
considera os aspectos técnicos, conceituais, sociais, emocionais e relacionais da formação de um
cidadão crítico e responsável, cuja atuação profissional prima pela justiça social; da dialogicidade
construtiva, transformadora e intercultural, com os diversos setores sociais nacionais e
internacionais; da transversalidade materializada no campo do ensino como estratégia
metodológica com o objetivo explícito de abrir um espaço de articulação entre extensão e ensino
no desenvolvimento dos temas transversais obrigatórios ao Ensino Superior; e da intersetorialidade
fortalecendo as ações de extensão em suas diversas modalidades, na ampliação de redes de
colaboração e busca de soluções para demandas sociais nas diversas áreas do conhecimento e
setores da sociedade. E como diretrizes as que estão propostas na Política Nacional, primando por
sua efetivação de ações pautadas em: 1. Interação dialógica entre a universidade e setores sociais,
atingindo o cerne da dimensão ética dos processos de extensão universitária; 2.
Interdisciplinaridade e interprofissionalidade combinando especialização e complexidade dos
setores, grupos e comunidades com as quais desenvolve a extensão; 3. Indissociabilidade ensinopesquisa-extensão, de forma que estejam vinculadas aos processos formativos e de produção de
conhecimento desenvolvidos na universidade; 4. Impacto na formação do estudante,
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proporcionando uma formação integral e não somente técnica, mas também humanista; e, 5.
Impacto e transformação social, contribuindo na solução de na perspectiva da inclusão.
Estão previstas sete modalidades de ações extensionistas na UNIVALE. Uma modalidade é
o Programa de ação comunitária que tem caráter de longa duração e abrangência de outras ações,
incluindo o Projeto de ação comunitária que trabalha com curto prazo, em torno de um ano.
Ambas

as

modalidades

devem

garantir

a

dialogicidade,

a

interdisciplinaridade

e

interprofissionalidade e contribuir para a autonomia e empoderamento das comunidades. Também
estão previstas a Prestação de serviços, a Produção e publicação e os Eventos que devem garantir
impactos na formação dos estudantes e professores, na sociedade e na própria universidade,
contribuindo na articulação ensino, pesquisa e extensão. E por fim, a modalidade de Cursos com
possibilidades de oferta de oficinas (até 08 horas), cursos de curta duração (04 a 29 horas); cursos
de atualização ou treinamento (30 a 179 horas); cursos de aperfeiçoamento (180 a 359 horas);
cursos de pós-graduação lato sensu (mínimo 360 horas); e cursos MBA (mínimo 400 horas).
A UNIVALE vivencia a curricularização da extensão, que é o processo de inserção de
atividades de extensão nos currículos dos diversos cursos de graduação, implementando a Meta
12.7 do Plano Nacional de Educação, com vistas a garantir a todos os estudantes, atividades
formativas que articulem ensino, pesquisa e extensão. A extensão assim ganha também um caráter
metodológico na prática docente.
Inicialmente as atividades curriculares de extensão se deram somente inseridas na carga
horária que corresponde às disciplinas da matriz curricular de cada curso, em diversas as
possibilidades dessa inserção. Contudo, não sendo, contudo, criadas disciplinas específicas para
as atividades de extensão, mas disciplinas práticas identificadas com caráter extensionista podem
ofertar sua carga horária total como extensão curricular. As atividades de extensão também podem
ser desenvolvidas em parte da carga horária de disciplinas, tanto de forma isolada, no contexto de
uma disciplina específica, ou articuladas entre disciplinas, períodos e cursos. As APS (Atividades
Práticas Supervisionadas), por seu caráter de prática são espaço/tempo propício à extensão
curricular e, portanto, foram criadas modalidades dessas atividades em: AMA (Atividade de
Metodologia Ativa), APPA (Atividade Prática de Pesquisa Acadêmica) e APEX (Atividade Prática
de Extensão). Também podem ser propostas ações no Projeto (ou Seminário) Integrador, quando
for um componente curricular com carga horária específica na matriz, ou mesmo quando não for
desde que esteja vinculado a alguma disciplina, via APS ou não.
A curricularização da extensão ainda se encontra em processo de implementação e vem
avançando para ocupar ainda outros espaços nas matrizes dos cursos de graduação também através
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de Estágio e Atividades Complementares (AC, ACC ou AACC), conforme normatiza sua Política
de Extensão (2020-2023).
A Política de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu da UNIVALE tem como finalidade
realizar a missão estabelecida pela Fundação Percival Farquhar (FPF), mantenedora da
UNIVALE, desde sua criação em 1967, como instituição comunitária: 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.
A Política de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Vale do Rio Doce
tem como objetivos: integrar o ensino, a pesquisa e a extensão; consolidar 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; estimular a
ampliação de atividades de iniciação científica junto aos alunos de graduação; valorizar os projetos
interdisciplinares; incentivar a apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e
internacionais de relevância; divulgar os resultados das pesquisas desenvolvidas; estimular a
publicação em revistas científicas indexadas, especialmente aquelas de maior impacto; ampliar a
internacionalização; definir e implementar a 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.
PRINCÍPIOS QUE DIRECIONAM A POLÍTICA DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU
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 dessa missão institucional se pautará pelos valores da
cidadania, ética, bem-estar social e sustentabilidade ambiental, assegurando-se a inserção social e
regional, particularmente contribuindo para o desenvolvimento 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 Instituição.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU
a)

Desenvolver a pesquisa e pós-graduação em conformidade com o ambiente externo

no qual a UNIVALE está inserida;
b)

Ofertar Programas permanentes de Pós-graduação Stricto Sensu;

c)

Fazer da UNIVALE referência no contexto regional/estadual nos campos

científicos que prioriza, possibilitando estabelecer o diálogo entre o local-global;
d)

Articular grupos de pesquisa, sempre que possível, com integração interdisciplinar

e interinstitucional com as IES de Governador Valadares e região;
e)

Estabelecer cooperação e parcerias no campo científico e tecnológico, bem como

os intercâmbios de alunos, professores e pesquisadores com Universidades e Centros de
Pesquisa internacionais, nacionais e estaduais;
f)

Desenvolver a infraestrutura adequada para a Pesquisa e a Pós-graduação Stricto

Sensu, com laboratórios, núcleos e centros de investigação;
g)

Ampliar a inserção social e regional, com integração comunitária e compromisso

com o desenvolvimento socioambiental sustentável do território;
h)

Aperfeiçoar a gestão da pesquisa e pós-graduação e, ao mesmo tempo, a tramitação

dos projetos, a transparência, a democratização do acesso e a supervisão e avaliação do
cumprimento das metas de produtividade conforme o estabelecido em cada área do
conhecimento pelas agências de pesquisa e pelos comitês de área da CAPES;
i)

Oferecer condições para consolidação dos grupos e linhas de pesquisas, nos campos

investigação que prioriza:
o

Ambiente, saúde e doença;

o

Ambiente, território e sustentabilidade;

o

Cultura e identidade;

o

Bacia do Rio Doce e desastres socioambientais;

o

Direitos fundamentais, direitos humanos, efetividade do direito;

o

Formação histórica do território;

o

Políticas públicas em educação, saúde, assistência social e segurança

pública;
o

Tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento;

o

Território e mobilidade: migração;

o

Violência e vulnerabilidade.
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Considerando que a região de inserção da UNIVALE tem como característica fundamental,
decorrente de sua formação histórica do território, graves problemas ambientais, será dado apoio
especial às pesquisas socioambientais voltadas à compreensão desses problemas nas suas múltiplas
dimensões humanas e naturais, bem como à recuperação e sustentabilidade.
Considerando que a identidade cultural constitui aspecto fundamental para o
desenvolvimento e o fortalecimento do território, a UNIVALE incentivará estudos com o objetivo
de aprofundar o conhecimento histórico, sociocultural e do patrimônio cultural da região do rio
Doce.
DIRETRIZES DA ATIVIDADE 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 a produção, aplicação e disseminação do conhecimento de maneira ética e sustentável; a
geração e difusão do conhecimento científico e tecnológico de reconhecida relevância; a criação
das condições para a participação da UNIVALE em empreendimentos com o setor público e
privado, as organizações não-governamentais e as comunidades locais.

DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A Iniciação Científica (IC) constitui mecanismo privilegiado para inserir o discente de
graduação no campo da pesquisa científica e, comprovadamente, é a melhor formação de futuros
mestrandos. A participação do discente na IC também é importante no processo formativo,
necessário à educação científica contemporânea. Nesse sentido, a 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 IC 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 o mais 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, que na sua ampla
maioria, são de diferentes bairros de Governador Valadares e dos municípios da região, contribui
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decisivamente para formar sujeitos acadêmicos que farão diferença na realidade em que estão
inseridos.
A UNIVALE busca estabelecer a seguinte política de Iniciação Científica:
a)

Inserção do discente da graduação no universo da pesquisa científica,

acompanhamento por professor orientador, incentivando-o a dar sequência aos 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 Pesquisa e 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 nas 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 publicação e eventos

acadêmicos para socialização dos conhecimentos gerados durante a pesquisa.

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
Alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, o Simpósio de Pesquisa e
Iniciação Científica tem por objetivo ser um espaço para a produção, o diálogo e a socialização da
produção acadêmica e científica empreendida na universidade e/ou por seus atores em parcerias
com outras instituições. Nesse contexto, o Simpósio constitui uma estratégia pedagógica
privilegiada para estimular a Iniciação Científica e o envolvimento dos estudantes em grupos de
pesquisa institucionais e interinstitucionais, familiarizando-os com o exercício do debate e da
crítica.
Esse evento vem sendo realizado sem interrupções desde 2003. No ano de 2020, em face do
momento de crise sanitária e econômica decorrente da pandemia causada pela COVID-19, e
atendendo as recomendações do Ministério da Saúde, a equipe organizadora do evento se
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reinventou e a 18ª edição foi realizada de forma inovadora em num novo formato, totalmente
virtual e gratuita, o que evidencia o compromisso da instituição com a pesquisa científica.
Com o tema “Responsabilidade Social da Pesquisa Científica”, o evento foi realizado com
interações síncronas em encontros ao vivo pelo Google Meet e no Canal da UNIVALE no
Youtube, e também com interações assíncronas, por meio de fóruns de discussão em um ambiente
virtual do evento totalmente preparado para a ocasião.
Ao longo da semana do evento (17 a 24 de outubro de 2020) foram realizadas diversas lives
com temáticas cujas discussões interdisciplinares contaram com a participação de profissionais
renomados de diferentes áreas do conhecimento, todas transmitidas pelo canal da UNIVALE no
Youtube. O formato virtual ainda garantiu o acesso de estudantes, professores, pesquisadores e
profissionais que não teriam condições de participar presencialmente, bem como proporcionou grande
visibilidade para nossa instituição.
A atividade também trouxe impactos de melhorias acadêmicas e administrativas ao
garantir que todas as etapas de sua execução ocorressem de maneira virtual: cada
participante gravou e postou previamente no sistema do evento um vídeo com a
apresentação do resumo aprovado. Tais vídeos foram disponibilizados no ambiente virtual nas
suas respectivas Sessões Temáticas, para que os participantes do evento pudessem assistir e
registrar comentários nos fóruns de discussão. O momento síncrono aconteceu via plataforma de
videoconferência Google Meet com discussões mediadas pelos proponentes das diversas sessões
temáticas
Nesta edição histórica, todos os números das edições anteriores foram superados, o que
evidencia os impactos desta ação: o evento teve uma abrangência nacional, com 2.015
participantes de 16 estados brasileiros. Foram 1034 trabalhos submetidos nas 31 sessões temáticas
e 132 avaliadores, sendo que, destes 65% foram professores e pesquisadores externos, oriundos de
renomadas instituições de ensino superior de todo o país e do exterior. Além da programação
científica, as sessões culturais abrilhantaram o evento integrando ciência e cultura, música, poesia,
teatro entre outras atrações.

Programação cultural do 18º simpósio de pesquisa e iniciação científica da UNIVALE
SÁBADO – 17/10 – LANÇAMENTO DE LIVROS – Canal Youtube – 10h
Livro – Caminhos da luta pela terra no vale do Rio Doce. Conflitos e estratégias
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Neste livro estão apresentadas diferentes nuances sobre a luta pela terra no vale do Rio Doce,
pela perspectiva de assentados e lideranças do movimento social. Pesquisadores da UNIVALE,
UFVJM (Campus Diamantina e Teófilo Otoni), UFV, UFJF (Campus G. Valadares), UFSC,
Faculdade Castelo Branco (Colatina/ES), Instituto René Rachou (Fiocruz/MG), Faculdade
Pitágoras (Gov. Valadares); agricultores, apoiadores e militantes envolvidos nas lutas contribuíram
para a produção dessa coletânea.
A produção do livro cumpre uma das metas do Projeto O Vale do Rio Doce: a História dos
movimentos sociais de luta pela terra, financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior). O Edital 12/2015 - Memórias brasileiras: conflitos sociais - apoiou
financeiramente projetos para “resgatar e registrar memórias não contadas do Brasil”. Nesse
sentido a história da luta pela terra, no vale do rio Doce, compõe parte destas memórias.
O projeto original propôs reconstituir os sentidos que o pertencimento a um movimento de
luta pela terra adquire nessa região marcada pela sociabilidade agrária, traçando os impactos da
atuação desses movimentos nas cidades em que se localizam e refletir sobre a atualidade dos
mesmos.
Pelo Projeto, outro livro também foi produzido: Rumo à terra prometida. Diário de viagem
de José Pavuna Neto; o autor relata fatos e suas impressões sobre a constituição do Assentamento
de Reforma Agrária Cachoeirinha no município de Tumiritinga/MG.
Organizadoras do livro: Profª Drª Maria Terezinha Bretas Vilarino e Profª Drª Patrícia Falco
Genovez (GIT/UNIVALE).
Os livros estão disponíveis nos sites:
https://projetosbic.wixsite.com/referenciasculturais/luta-pela-terra
https://projetosbic.wixsite.com/lutapelaterra
SEGUNDA – 19/10 – IDENTIDADE CULTURAL – Canal Youtube UNIVALE – 18h
O IDENTIDADE CULTURAL nasceu em 2003, mesmo ano de inauguração da UNIVALE
TV. O programa valoriza a música, dando voz e vez, aos cantores e bandas de Governador
Valadares e região. São dezessete anos de programa e durante quinze foi mantido o mesmo formato
de gravação: 3 blocos de música intercalado com entrevistas dos artistas com pouco mais de dez
minutos. A partir de dois mil e dezoito o programa foi reformulado e passou a ser gravado no
estúdio da UNIVALE TV com uma “roupagem” mais intimista (fundo escuro e voz e violão em
formato acústico).
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A partir deste ano (2020), o programa passa ser gravado com uma nova proposta. A gravação
será em temporadas, e já na primeira, a intenção é valorizar o talento musical dos estudantes da
Universidade Vale do Rio Doce.
Essa nova proposta da UNIVALE vai de encontro a visão do Simpósio de Pesquisa e
Iniciação Científica da UNIVALE. Como nos últimos anos, a décima oitava edição do Simpósio
também vai contar com Sessões Culturais. Neste ano, serão destinados trinta minutos de
apresentação. Uma das apresentações será com os estudantes Winycius Cazelli, oitavo período de
odontologia e, Thiago Mol, quarto período. Thiago tem referência de música em casa. A mãe é
formada na área. Estudou em conservatório de música e é professora de piano. Já o pai tem
afinidade com o violão. Thiago conta que desde a infância tem contato com instrumentos musicais,
como bateria.
Assim, teremos a oportunidade de desfrutar dos talentos da nossa UNIVALE, onde todos
têm vez e voz!
TERÇA – 20/10 – ASSALTO POÉTICO – Canal Youtube UNIVALE – 18h
O assalto poético é um momento de encontro com poetas, amigos e amantes da poesia
disparando versos certeiros para atingir em cheio seu coração! É um espaço de celebração da arte,
de valorização e estímulo à literatura, considerando toda a sua potência humanizadora e
expressiva!
Estamos na terceira edição do evento e continuamos a parceria com o Sarau do PSIA, um
projeto idealizado pelo escritor e poeta Marcelo Rocha, que espalha poesia pela cidade e pelo
Brasil há 10 anos. Será um momento de celebração e de festa. O Teatro Universitário da
UNIVALE também é nosso parceiro desde a primeira edição, e vai estar presente com toda sua
performance e talento de seus integrantes interpretando poemas consagrados da literatura nacional
e, claro, poemas autorais!
Nossa programação:
Participantes: Karla Nascimento (Pedagogia UNIVALE), Marcelo Rocha (Sarau do PSIA),
Célio Martins (Teatro Universitário) e Elizete Pereira (Professora e poeta)
QUARTA – 21/10 – DOCUMENTÁRIO ANJOS DA ALEGRIA – Canal Youtube
UNIVALE – 18h
O projeto de extensão Anjos da Alegria/UNIVALE, pautado nas políticas públicas de saúde
e educação, contribui com a humanização da assistência à saúde prestada no Hospital Municipal
de Governador Valadares-HMGV e, também, para a formação interprofissional dos graduandos
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dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia, Medicina, Nutrição e Odontologia, na
perspectiva metodológica da palhaçaria de hospital.
Criado em julho de 2016, o projeto conta com docentes e discentes dos cursos referidos; suas
atividades se constituem em formações com oficinas de palhaços, teatro e músicas.
As intervenções acontecem por meio de visitas às enfermarias da pediatria com brincadeiras,
músicas e jogos cênicos. Nas unidades de clínica médica masculina e feminina, e nos corredores
do pronto atendimento adulto, em que as intervenções musicais são as mais executadas.
Dessas intervenções decorrem reações múltiplas, tanto dos pacientes, acompanhantes,
profissionais, docentes e discentes que se traduzem como sorrisos, lágrimas e muita interatividade.
Contudo, o projeto já se incorporou às atividades da pediatria e é reconhecido como um
facilitador nas respostas dos pacientes ao processo terapêutico proposto, corroborando com seu
objetivo formador e intervencionista na comunidade.
O documentário apresentado, traz de forma visual, alguns momentos das formações e
intervenções dos extensionistas em suas conexões semanais experimentadas de forma prática e,
sempre na perspectiva do riso.
Organizadores: Projeto de Extensão Anjos da Alegria/UNIVALE
QUINTA – 22/10 – RECITAL DE PIANO: IVANOR JOSÉ DE TASSIS – Canal
Youtube UNIVALE – 18h
Da música clássica à MPB, Ivanor Tassis tem um repertório bem variado. Desde que iniciou
na música, o pianista se dedica a tocar canções nacionais, músicas do estilo gospel e até hits
internacionais. Fascinação, Valsinha e My Wey estão entre as preferidas do músico.
Ficha Técnica:
Organizadores: Profa. Adriana de Oliveira Leite Coelho e UNIVALE TV
Videomakers: Danyel Guimarães e Josias Guilherme.
Roteirização: Táttyla Souza
SEXTA – 23/10 – TEATRO UNIVERSITÁRIO – Canal Youtube UNIVALE – 18h
2020, COVID-19... Corona vírus! Pessoas em todo o mundo buscando novas formas de viver
e sobreviver. Alguns se isolam e outros se distanciam. A casa vira escola, escritório e teatro. É
neste palco virtual que o Teatro Universitário/UNIVALE apresenta a proposta cênica “Os 7
pecados da pandemia”. Você já parou para pensar como os pecados capitais estão imersos em
nosso cotidiano? Quem durante esse tempo de distanciamento social não cometeu nenhum pecado?
Não exagerou na comida? Não se arrumou para ver uma live? Ou, não sentiu uma “invejinha”
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daquela pessoa animada que colocava sua roupa para malhar em casa? 7 amigos, 7 pecados, e uma
afirmativa: Quem não cometeu nenhum pecado durante a quarentena, que atire a primeira pedra.
Atuação: Valdicélio Martins, Mauricio Mendes, Carla Martins, Erika Caetano, Gabriel
Magalhães, Jhennyfer Gonçalves, Iasminne Rodrigues e Iaminne Rodrigues.
Direção/orientação: Valdicélio Martins
I Com GIT”- Encontro da Comunidade GIT
O I Com GIT”- Encontro da Comunidade GIT, promovido pelo Programa de Mestrado
Gestão Integrada do Território (GIT/UNIVALE) foi realizado no período de 3 a 4 de setembro de
2020. O evento foi uma proposta das câmaras de Extensão e de Ensino do GIT, com o objetivo foi
promover a recepção dos ingressantes da turma 2020.2 e, ao mesmo tempo, realizar a integração
dos novos estudantes com os veteranos, professores, funcionários e egressos do GIT. O I Com GIT
possibilitou um momento de aproximação e troca de experiências na construção de uma verdadeira
comunidade GIT. As atividades foram realizadas com interações síncronas em encontros ao vivo
pelo Google Meet.
Como parte das atividades do evento, os novos estudantes foram recepcionados pela
coordenação (03/09), e logo a seguir aconteceu o encontro envolvendo todos os participantes, com
depoimentos de mestres formados pelo Programa, de distintas áreas de conhecimento. No dia
04/09 aconteceu a oficina Primeiros Passos no GIT, com discussões relativas a pesquisa acadêmica
em uma abordagem interdisciplinar.
Outra atividade foi o Cinema Comentado. O filme selecionado para o diálogo
interdisciplinar foi “Um cidadão ilustre”, lançado em 08 de setembro de 2016 (Argentina) e que
recebeu indicações e prêmios. O critério de escolha do filme foi a possibilidade de reflexão sobre
território/territorialidades, articulando-se, assim, à área de concentração do GIT. A leitura do
filme, na mesa de discussão foi feita por Edileila Portes, mestre formada pelo GIT, da área da arte;
Fernanda Cristina de Paula, geógrafa docente do GIT, Karla Nascimento de Almeida, pedagoga,
formada em Comunicação social e egressa do GIT, com mediação da Profa. Maria Celeste Reis
Fernandes de Souza, pedagoga, docente do GIT.
Esta iniciativa evidencia o compromisso da instituição em estabelecer contato permanente
com os egressos.
Vale ressaltar que houve um aumento da oferta BICUNIVALE, de 05 (cinco) para 10 (dez),
aprovadas pela FPF em 12/12/2019 e a manutenção das atividades de Iniciação Científica mesmo
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durante a pandemia. As atividades foram realizadas com interações síncronas em encontros ao
vivo pelo Google Meet com os orientadores e seus respectivos alunos.

Seminários Integrados de Estudos do Processo de Avaliação e do APCN/Doutorado
Os

Seminários

Integrados

de

Estudos

do

Processo

de

Avaliação

e

do

APCN/Doutorado contou com a participação de todos os membros do corpo docente do GIT. Esses
seminários tiveram como objetivos definir e planejar os rumos do Programa Gestão Integrada do
Território, para viabilizar a oferta do doutorado. Na primeira etapa foram constituídos quatro
Grupos de Trabalho, cada um com sua temática e tiveram a responsabilidade de:
1º) Apresentar os documentos básicos, organizar a apresentação e disponibilizar o material
para os colegas;
2º) Organizar pelo Google Meet o Seminário Tele presencial, encaminhando com
antecedência a divulgação e o link;
3º) Esclarecer o corpo docente em todas questões fundamentais referente ao quesito da
Avaliação da CAPES sob sua responsabilidade.
Agenda dos GTs:
GT 01 – Programa – 07/07/2020, terça-feira: 8h30 às 11h30.
GT 02 – Formação – 07/07/2020, terça-feira: 14h às 17h.
GT 03 – Impacto na Sociedade – 09/07/2020, quinta-feira: 8h30 às 11h30;
GT 04 – APCN Área Interdisciplinar – 09/07/2020, quinta-feira: 14h às 17h
Objetivo: Capacitação nas novas orientações do Processo de Avaliação da CAPES e do
APCN.
Metodologia de trabalho: Os GTs apresentaram aos participantes os principais pontos dos
documentos da CAPES e esclarecer dúvidas que surgirem.
Coordenação: Cada GT teve um coordenador, que foi o responsável por organizar o trabalho
de preparação do grupo, organizar a metodologia de estudo e a apresentação do seu GT, convocar
a reunião tele presencial e fazer a divulgação e mobilização para seu GT.
5º Seminário Integrado do Rio Doce – SIRD.
Evento anual discute consequências do desastre da barragem da Vale/Samarco/BHP
Entre os dias 20 de outubro e 6 de novembro, acontece a 5º edição do Seminário Integrado
do Rio Doce – SIRD. O evento reúne pessoas que foram atingidas pela tragédia, instituições de
ensino, grupos de pesquisa e órgãos representativos para debater questões relativas às
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consequências do rompimento da Barragem da Vale/Samarco/BHP, em Bento Rodrigues, que
completa 5 anos no dia 5 de novembro de 2020. Neste ano, o tema do evento será “Esquecimento
e incertezas dos desastres da mineração: resistir é preciso”.
A programação teórica do evento será completamente on-line e gratuita, com transmissão ao
vivo pelo canal da UNIVALE no YouTube.
O 5º SIRD é realizado por várias instituições parceiras: UNIVALE, representada pelo grupo
Observatório interdisciplinar do Território, do Mestrado em Gestão Integrada do Território; Fórum
Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce; Universidade Federal de Juiz de Fora (Campus
GV); Instituto Federal de Minas Gerais (Campus GV); Rede Interinstitucional de Pesquisa
Socioambiental de Governador Valadares; Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em
Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina; Rede Terra Água
(UFV/UFOP/UNIVALE) e Comissão de atingidos do Território de Governador Valadares.
LINK; https://www.UNIVALE.br/5-seminario-rio-doce-marca-cinco-anos-do-rompimentoda-barragem/
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS
CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA
Objetivo 1: Capacitar os gestores dos cursos, corpo docente e corpo técnico administrativo
para atuação em consonância com os documentos de referência do MEC/ INEP, CNE/ CES,
CONAES e com as Políticas Institucionais da UNIVALE.
Meta: Dar amplo conhecimento aos gestores dos cursos, corpo docente e corpo Técnicoadministrativo dos documentos de referência do MEC/ INEP, CNE/ CES, CONAES e com
as Políticas Institucionais da UNIVALE, estabelecendo sua atuação com base em tais
instrumentos reguladores (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).

128
Cumprimento da Meta: SIM ( ) NÃO (
Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Divulgação da missão, valores e visão nos planos de
ensino;
- Realização do Planejamento estratégico dos cursos de
graduação construídos com fundamento no PDI e
regimento institucional
- Reuniões com NDE com vistas a estruturar suas ações
para atuarem em conformidade com o que estabelece a
legislação vigente das políticas institucionais UNIVALE;
- Jornada pedagógica com foco na adaptação das políticas
de ensino e extensão adequadas a realidade da pandemia
realizada no período de 07 a 18 de junho;
- Execução do Programa de Formação Graduação
Assistida, em conformidade com o Regimento e o Plano
de Desenvolvimento Institucional - PDI, a saber:
Workshop Experience, realizado em fevereiro de 2020.
Aprendizagem Ágil - para coordenadores, no período
de 06 a 10 de abril
Aprendizagem Ágil (para docentes), no período de 27
a 30 de abril
Jornada Pedagógica - “PROCESSOS AVALIATIVOS
POR MEIOS DIGITAIS” no período de 07 à 18 de Junho
de 2020
Learning drops, realizada no período de 13 a 18 de julho
de 2020;
Workshop Experience On-line, realizado de 03 a 08 de
agosto de 2020.
Trilhas de aprendizagem, realizada nos meses de
setembro à outubro de 2020;
- Elaboração e publicação da Portaria 035/2020 (05 de
junho de 2020) com o objetivo de nortear o
desenvolvimento do trabalho do corpo docente adequadas
a realidade da pandemia;
- Elaboração e publicação da Portaria 031/2020 para
constituir o Comitê Gestor Acadêmico de Crise da
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE em situação
de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19 para fins
de orientação e acompanhamento das atividades
acadêmicas
- Foi orientado a cada coordenador de curso que criasse
o seu Comitê de Crise, para contornar os enfrentamentos,
causados pela pandemia.
- Continuidade dos estudos e orientações para os
coordenadores de graduação sobre a extensão.

) EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- 100% dos coordenadores dos cursos, corpo
docente e técnico administrativo atuando em
conformidade com o PPI da UNIVALE e com os
documentos de referência do MEC/INEP,
CNE/CES e CONAES
- Propagar e debater as concepções filosóficas da
Instituição explicitadas no PPI orientando sua
aplicação em todas as atividades da instituição e
em especial nos cursos;
- Implementar os objetivos institucionais da
UNIVALE na sua relação com o perfil do egresso
definido nos PPCs caracterizando sua aplicação
em cada curso – Ação Intencional (Planejamento
de curso)
- Treinamento para coordenadores de curso, NDE,
docentes e técnicos – administrativos: integração
de filosofia e atitude.
- Ampliar a estrutura do serviço de apoio e
orientação pedagógica para coordenadores de
curso, NDE e corpo docente.
- Acompanhar o trabalho realizado nos cursos
com o Planejamento Estratégico
- Realizar formações com coordenadores de
cursos para que possam melhorar seu desempenho
quanto sua atuação com base nos instrumentos
reguladores.
- Dar continuidade às ações do Programa
Graduação Assistida
- Criar o Núcleo de Formação Permanente para
gestores, corpo docente e corpo técnico
administrativo.
- Ministrar formação para todos os docentes que
ministrarão aulas no formato híbrido - presencial
EaD (40%)
- Elaborar uma campanha de divulgação interna
sobre as políticas institucionais
- Elaborar Plano de ação do Setor de Gestão
Pedagógica e Desenvolvimento Humano, Seleção
e Recrutamento para o Núcleo de Formação
Permanente e Programa Orgulho em Pertencer.
- Criar conteúdos audiovisuais em parceria com
NEaD para formação dos professores e
coordenadores quanto aos documentos referidos
na meta e fazer ampla divulgação dos mesmos.

DIMENSÃO II- POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
Objetivo 2 - Manter atualizado os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC’s)
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Meta: Atualizar os PPC’s, demonstrando 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. (Consultar Ações e Indicadores de
desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta:

SIM (

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Foi realizada a revisão de todos os PPCs e dos regulamentos
internos dos cursos de graduação, pelo NDE com apoio e
supervisão do Setor de Gestão Pedagógica - GEPE, de acordo
com as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s e com os
indicadores de qualidade definidos nos instrumentos de
avaliação de curso.
- Elaboração dos Adendos para a validação em caráter
excepcional da substituição das disciplinas presenciais dos
cursos de graduação por atividades que utilizem recursos
educacionais digitais, tecnologias de informação e
comunicação ou outros meios convencionais nos termos da
Portaria MEC 544 de 16 de junho de 2020.
- Atualização do escopo para os projetos de cursos de pósgraduação lato sensu, atendendo ao formato estabelecido pela
UNIVALE, tanto para os cursos presenciais quanto para os
cursos a distância, com inserção da missão, visão e valores.
- Formação pedagógica aos coordenadores de pós-graduação
lato sensu para elaboração dos PPC’s.
- Revisão de todos os PPC’s construídos pelos coordenadores
de curso de pós-graduação lato sensu, pela equipe
pedagógica da AEX.

Ações de Melhorias Propostas
- Manter os PPCs atualizados, assim como os
regulamentos internos dos cursos
- Analisar criteriosamente as seguintes ações:
Projeto Integrador (Seminário Interdisciplinar,
Seminário
Integrador,
etc.)
Intercursos Engenharias/
outros
cursos).
Avaliação Global. Jogos Contábeis (Parceria
com Administração e Contábeis). CAIGE –
Extensão voltado para a 3ª idade. É preciso
demonstrar que tais itens são transversais aos
cursos. Escrever um texto para os PPCs sobre
isso e levantar evidências para comprovação.
- Fazer um levantamento e análise se as linhas
de pesquisa institucionais descritas no PDI e na
Política de Pesquisa da UNIVALE, constam no
PPC de todos os cursos como temas
transversais e se há descrição de como são
trabalhados.
- Dar continuidade ao procedimento para os
novos cursos de Pós-graduação.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
Objetivo 3 - Implantar a cultura da Avaliação Sistêmica dos PPC’s.
Meta: Avaliar os PPC’s dos cursos, conforme os padrões de qualidade definidos pelo MEC/
INEP. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Acompanhamento permanente na elaboração dos PPC’s.

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações de Melhorias Propostas
- Construir um projeto de avaliação sistemática,
por meio da gestão acadêmica, colegiado dos
cursos e do Núcleo Docente Estruturante – NDE,
com o objetivo de avaliar os PPCs no que se refere
ao conteúdo, metodologia, infraestrutura
disponível, acervo, formas de avaliação;
- Avaliação contínua dos PPC
- Avaliação sistemática dos PPC através do
Colegiado de curso e do Núcleo Docente
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Estruturante – no que se refere à atualização tanto
em conteúdo quanto em metodologia.
- Avaliação do curso e da UNIVALE na ótica do
discente.
- Avaliação do curso e do UNIVALE na ótica do
egresso.
- Definir ações decorrentes dos resultados obtidos
nas avaliações.
- Revisão do escopo do PPC de pós-graduação
Lato-Sensu.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
Objetivo 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. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

- Mesmo em situação de pandemia, causada pela COVID-19 - Implementar e/ou acompanhar o sistema
conseguimos dar continuidade à implementação da Curricularização
da Extensão em todos os cursos de graduação.
- O evento Pint of Science (maior festival de ciência que ocorre no
mundo) foi realizado para desenvolver temas contemporâneos de
forma interdisciplinar visando promover a formação generalista dos
alunos, mas também de formar e informar a comunidade externa.
DIREITO
Com o intuito de promover a formação do aluno numa visão
generalista, evitando a fragmentação do conhecimento, o curso
realizou:
- Aulas Integradas
- Seminário Integrador (SEMID)
- Visitas técnicas
- Atividades extensionistas
- Avaliação Global, com o objetivo de integrar o desempenho dos
alunos
JORNALISMO E PUBLICIDADE
- Estruturação dos Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs para
atuarem conformidade com o que estabelece a legislação vigente;
- Divulgação das concepções filosóficas e das políticas institucionais
da UNIVALE.
FONOAUDIOLOGIA
- Live no Youtube: As várias faces da COVID-19 junto de demais
cursos de saúde;
- I Simpósio de Fonoaudiologia da UNIVALE, um evento online pelo
Youtube, aberto ao público, organizado pelos alunos de todo o curso,
com participação de profissionais da Fonoaudiologia e de outras áreas

de avaliação integradora de desempenho
dos alunos que abranja o conjunto de
conteúdos trabalhados até o momento da
avaliação.
DIREITO
- Continuidade das ações realizadas
- Fomentar as visitas técnicas em todos os
períodos
JORNALISMO E PUBLICIDADE
- Criar oficinas de capacitação de
coordenadores de curso, NDE, docentes
e técnicos – administrativos para a
atuação fundamentada nas resoluções
do CNE e do CONAES, nas orientações
do
SINAES
e
nas
políticas
institucionais da Universidade Vale do
Rio Doce – UNIVALE;
•
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;
•
Ampliar a estrutura do
serviço de apoio e orientação
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que explanaram a Comunicação Humana em Tempos de Privação
Social.
- Projeto integrador, de forma a contemplar a interdisciplinaridade por
períodos, incentivando os alunos à pesquisa e vivência da
Fonoaudiologia com profissionais, empresas e instituições locais e
nacionais.
MEDICINA VETERINÁRIA
- O curso participou do evento Hackathon AGROVET - com o tema
central: Consumo de alimentos de origem animal. A intenção foi
envolver todos os alunos do curso e o evento teve participação junto a
prefeitura e o NUVEM. Os alunos promoveram ideias como: startups,
aplicativos, empresas, etc.
- O curso de Medicina Veterinária promoveu o Projeto integrador do
curso, referente a todas as disciplinas e envolvendo todos os períodos,
onde os alunos, fizeram uma pesquisa de campo de forma virtual
(google questionário) e desta pesquisa eles promoveram ebook de
orientação e informação dos mais diversos temas dentro da veterinária,
como por exemplo: quais vacinas um cão deve tomar em sua vida;
quais os melhores tipos de alimentos para cão e gato; o que uma
castração em animais macho e fêmea. Essas produções foram postadas
no Instagram do curso, para futuras consultas do público que visitar a
página.
- Foi desenvolvido o Projeto Integrador interdisciplinar aplicado a
todos os períodos do curso, de produção de artigos científicos que
foram inseridos no simpósio do ano de 2020.
- Na temática Medicina Veterinária de Pequenos e Grandes Animais.
Cada grupo de alunos ficou responsável por um tema dentro de cada
disciplina e fizeram produções textuais posteriormente apresentaram
essas produções no simpósio da UNIVALE.
BIOMEDICINA
- O curso de Biomedicina realizou a Live: As várias faces do COVID19, com o intuito de informar os acadêmicos e comunidade sobre um
vírus ainda pouco conhecido.
- O curso promoveu a Aula Magna do curso, com palestra de
profissionais trazendo temas de maior destaque do momento vivido.
- Foi realizado o Seminário Integrador com proposta extensionista,
para levar à comunidade mais informações sobre o COVID-19.
- Foi desenvolvido o evento PIBIOMED: Na semana do Dia do
Biomédico, conta com palestras de profissionais de diversas áreas de
atuação da profissão relatando suas experiências com o mercado de
trabalho.
ESTÉTICA E COSMÉTICA
- O curso de Estética e Cosmética realizou de Palestra sobre
EMPREENDEDORISMO, realizada anualmente no curso, em
parceria com o NUVEM, para introduzir os alunos no mundo
profissional, desmistificando o empreendedor como exclusivamente
um empresário, demonstrando as inovações constantes no mercado e
inspirando os alunos a produzirem cada vez mais.
- O curso desenvolveu o Encontro multiprofissional de estética em
saúde: evento anual de caráter extensionista, realizado pelos alunos,
com temas escolhidos de acordo com a demanda da comunidade.
- Foi realizada a Live através do Instagram com o tema: A importância
da atividade física conciliada aos tratamentos estéticos corporais, com
a finalidade de incentivar a comunidade sobre a necessidade de unir
técnicas e tratamentos para a manutenção da saúde.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- Foi realizada a Aula inaugural com palestra magna com tema” Seja
você mesmo e faça a diferença”. Evento realizado em 12 de fevereiro
de 2020, com Renato Sozzi, diretor de pessoas da AP Interactive.

pedagógica para coordenadores
de curso, NDE e corpo docente.
NUTRIÇÃO
•
Estimular
a
participação dos alunos nas
atividades propostas;
•
Dar prosseguimento às
ações realizadas com o objetivo
de
desenvolvermos
as
habilidades e competências
relacionadas ao perfil do egresso
almejado pela universidade.
ARQUITETURA E URBANISMO
- Estimular a participação dos alunos nas
atividades propostas;
- Dar prosseguimento às ações
realizadas com
o
objetivo
de
desenvolvermos as habilidades e
competências relacionadas ao perfil do
egresso.
- Inserir mais 1 APS interdisciplinar do
curso, que acontecerá por período com
produção extensionista e de resumo
científico para o 19º Simpósio de
Iniciação Científica da UNIVALE.
AGRONOMIA E AGRONEGÓCIO
- Dar continuidade às atividades
interdisciplinares integradas entre os
cursos de Agronomia e Agronegócio e
outros cursos.
- A APS integrada “Juventude rural e o
direito à educação” objetiva fomentar o
corpo discente do curso a discutir e
analisar a juventude rural no que tange seu
acesso aos direitos humanos, em especial
ao direito à educação.
- Dar continuidade e aprimorar os projetos
interdisciplinares do curso.
PSICOLOGIA
- Dar continuidade às ações já realizadas
ao longo dos últimos anos.
- Ampliar a participação do curso em
projetos de extensão.
- Fomentar as visitas técnicas em
dispositivos privados, já que a maior parte
das visitas técnicas são realizadas em
dispositivos públicos.
- Realizar, tão logo quanto possível, a III
Jornada Acadêmica do curso de
Psicologia, com todas as atividades
previstas
em
seu
cronograma
(conferências, palestras, minicursos,
workshops,
cinema
comentado,
atividades culturais e caminhada em favor
da luta antimanicomial e contra a
exploração sexual de crianças e
adolescentes).
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- O curso realizou o Evento Cinema Comentado realizado no dia 04 de
março de 2020 com os alunos do primeiro período do curso de
Sistemas de Informação.
- O curso desenvolveu Palestra Online com o tema: Sociedade de
Vigilância e Capitalismo de Dados. Evento realizado em 03 de abril
de 2020, com o convidado Vitor Amorim.
- Foi realizado o Evento: Metodologia Canvas: Entenda e Use. Evento
realizado online em 01 e 03 de junho de 2020 em parceria com o
Sebrae e com o NUVEM.
- Foi desenvolvido o Evento: Profissional do Futuro. Palestra realizada
em 08 de junho de 2020 com o egresso Wesley Costa.
- Desenvolvimento de Palestra Online Investimento em Startups:
Show me the money. Evento realizado em 10 de junho de 2020, com
a convidada Jeanine Águia.
- Visita Técnica - Parque Científico e Tecnológico Figueira do Rio
Doce
- Desenvolvimento de Visita realizada em 16 de setembro de 2020 com
o objetivo de conhecer a nova estrutura da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SMDCTI) e os
projetos para o desenvolvimento do ecossistema de inovação em
Governador Valadares. O Parque Científico e Tecnológico Figueira do
Rio Doce faz parte deste projeto.
- O curso promoveu o Evento: Papo de Impacto. Palestra promovida
pelo Nuvem - Núcleo Universitário de Empreendedorismo para os
alunos dos cursos de Gestão de Recursos Humanos e Sistemas de
Informação
- O curso promoveu o Projeto Desenvolva. Projeto integrador do curso
de Sistemas de Informação e Psicologia da UNIVALE com o objetivo
de implementar ações que estimulem o desenvolvimento e/ou
reforcem as soft skills nos estudantes do curso de Sistemas de
Informação.
- Foi realizado o Evento - Como começar minha transformação digital?
Evento realizado com a turma do 5º período do curso de Sistemas de
Informação, no dia 04 de novembro de 2020, com a palestrante
Fabiana Schimit. Evento realizado em parceria com o Sebrae
NUTRIÇÃO
- O curso de Nutrição realizou o Seminário Interdisciplinar e a
Atividade Modular: atividades desenvolvidas no Curso baseadas nos
princípios de flexibilização e interdisciplinaridade visando a
incorporação de novas formas de aprendizagem pelo estudante, com o
objetivo de integrar o conhecimento por meio do diálogo entre as
disciplinas. O valor atribuído a este trabalho correspondeu à 10% do
total de pontos distribuídos no semestre, que foram inseridos como
APS, em todas as disciplinas. A Atividade Modular teve um caráter
extensionista, representando a extensão curricular no Curso de
Nutrição.
- O curso realizou o Seminário Interdisciplinar 2020/1: Nutrição e
distúrbios mentais e emocionais.
- Foi desenvolvido o Seminário Interdisciplinar 2020/2: Comer, Nutrir
ou Alimentar – Promoção da Alimentação Saudável a Adequada.
- O curso desenvolveu a Atividade Modular 2020/1: Nutrição e
envelhecimento.
- O curso realizou a Atividade Modular 2020/1: Prato Saudável –
Alimentação é mais que ingestão de nutrientes.
- Os estudantes foram incentivados a participar no 18º Simpósio de
Iniciação Científica - SESSÃO TEMÁTICA 23 – Nutrição e sua
relação com doenças crônicas e infectocontagiosas – foram
apresentados 24 trabalhos.

PROPEX
- Dar continuidade às ações de fomento e
incentivo
para
extensão
e
interdisciplinaridade nos cursos de
graduação e pós-graduação.
- Implementação de projetos integradores
interdisciplinares, extensionistas ou não,
nos novos cursos de pós-graduação lato
sensu (catálogo 2021.1), conforme
propostas já aprovadas dos mesmos.
Implementação
de
propostas
curriculares extensionistas no curso do
programa de pós-graduação stricto sensu
Gestão Integrada do Território.
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- O curso participou de lives interdisciplinares durante o ano de 2020
com o tema: As várias faces da COVID-19. Foi um evento que
envolveu todos os cursos da área da saúde e o Curso de Jornalismo;
Assistência Nutricional para Pacientes Admitidos com COVID-19 em
Unidade Hospitalar;
- Foi desenvolvida a Roda de Conversa: Atuação Profissional do
SUS; Aula Magna Integrada (Nutrição e Psicologia): Compulsão
Alimentar em Tempos de Pandemia; Recomendação para o Retorno às
Atividades de Convivência nos Espaços Infantis relacionado a
Pandemia da Doença pelo SARS-COV-2: um olhar multiprofissional.
- O curso participou no Evento Institucional / Festival Learning in
Drops: Os desafios do Nutricionista na Pandemia: E agora José? E
agora você? Se reinventando na Pandemia e Experiência no Trabalho
Multidisciplinar no Tratamento de Feridas.
- O curso participou do Curso de Nutrição no Seminário
Multidisciplinar/PAOPE, destinado aos alunos e estagiários do projeto
por meio da plataforma do Google Meet. O evento aconteceu no
primeiro e segundo semestre de 2020.
- O curso desenvolveu a atividade avaliativa intitulada Avaliação
Global.
- O curso participou do Projeto de extensão PET Saúde Inter
profissional.
ODONTOLOGIA
- O Curso de Odontologia realizou o Seminário Integrador, onde todo
conteúdo trabalhado no curso é exposto e dialogado de uma forma
interdisciplinar. Interação entre todos os períodos, gerando
compartilhamento de conhecimentos. O evento produz ebook que são
um compilado de todos os trabalhos apresentados.
- O Curso de Odontologia fomentou a elaboração de Resumos
advindos do seminário integrador, ligas acadêmicas, projetos de
extensão e pesquisa.
- O Curso de Odontologia participou do Evento online sobre condutas
de biossegurança durante a COVID -19
- Foi promovido Grupo de discussão com professores e alunos sobre
condutas durante a COVID -19
- O Curso de Odontologia realizou o 1 Congresso online de
Odontopediatria, produzido pela liga de Odontopediatria com apoio da
coordenação e professores.
- O Curso de Odontologia realizou 1 Congresso online de Cirurgia
Buco maxilo, realizado pela Liga de Cirurgia com apoio da
coordenação e professores.
- O Curso de Odontologia realizou a ação: Café, prosa e Ideias, um
evento dialogado em parceria com o GEPE, voltado para melhorias no
processo ensino aprendizagem.
- Foram realizadas atividades de Monitorias
- O Curso de Odontologia desenvolveu estudos de caso em disciplinas
e estágios clínicos.
- O Curso de Odontologia realizou Projetos de extensão: Rede
solidário Natureza Viva (Ascanavi), possibilita atendimento a
catadores de material reciclável e seus familiares, onde acadêmicos
vivenciam com mais autonomia a prática de atendimento clínico,
aliado a trabalhos de educação em saúde e ética profissional. O Projeto
possibilita ainda um trabalho Inter profissional, atuando juntamente
com o curso de Enfermagem.
- O Curso de Odontologia realizou o Projeto ECO CHUMBO que tem
o objetivo de reciclar resíduos sólidos de saúde, possibilitando uma
reflexão sobre responsabilidade ambiental e social.
- O Curso de Odontologia realizou o Projeto Paope e Paope itinerante,
possibilita o acesso e atendimento a pacientes especiais e acamados.
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- O Curso de Odontologia realizou o Programa Odontologia na
comunidade, possibilita a conscientização sobre prevenção, promoção
e educação em saúde, com eventos em praças, escolas, creches e ruas
de lazer.
- Participação do curso de Odontologia com 2 tutores e 4 acadêmicos
no Projeto de extensão PET Saúde Inter profissional.
- O Curso de Odontologia realizou Avaliação Global, gerando uma
avaliação que possibilita dialogo e interação entre as diversas
disciplinas e mensuração do aprendizado dos acadêmicos do curso de
Odontologia.
- Foram realizados Encontros semanais com representantes de turma,
reflexão sobre o curso e condutas durante a pandemia.
- Participação de professores e acadêmicos no 18 simpósio de iniciação
científica da UNIVALE.
- Participação em Eventos Institucionais e no Pint Of Science
O
Curso
de
Odontologia
realizou
o
Seminário
Multidisciplinar/PAOPE, destinado aos alunos e estagiários do
projeto, por meio da plataforma do Google Meet.
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
- Realização de Palestra online “Felicidade: Os desafios do RH pós
crise”, realizada em 07 de maio de 2020, com Liliane Moreira.
- O Curso de Recursos Humanos realizou o Evento Papo de Impacto.
Palestra promovida pelo Nuvem - Núcleo Universitário de
Empreendedorismo para os alunos dos cursos de Gestão de Recursos
Humanos e Sistemas de Informação.
- Foi realizado o Evento Roda de Conversa, com a participação da
coordenação e estudantes do curso para discutir assuntos relacionados
ao andamento das atividades acadêmicas.
- O Curso de Recursos Humanos realizou o Projeto Novas
Possibilidades de Empregabilidade em Governador Valadares. Projeto
realizado pelo curso Gestão de Recursos Humanos em parceria com a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e
Inovação, com o objetivo de compreender os desafios que envolvem a
interlocução entre profissionais que buscam oportunidades de trabalho
e as empresas locais que ofertam as vagas de trabalho.
ARQUITETURA E URBANISMO
- O curso de Arquitetura e Urbanismo realizou Aula Inaugural com
Arquitetos que atuam em concursos nacionais e internacionais,
visando mostrar ao aluno o amplo campo de atuação da profissão
- O curso de Arquitetura e Urbanismo realizou maratona de Projetos
com tema Modern Shark
- O curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolveu o Projeto
Integrador, com cinema comentado e produção de resumos para o 18º
simpósio de Iniciação Científica.
- O curso de Arquitetura e Urbanismo realizou o ECA- Estúdio
Colaborativo de Arquitetura, onde os professores e alunos do curso se
reúnem para discutir temas com Sustentabilidade, baseados nos
princípios da ONU. Atividade intercursos, com o curso de
administração.
- Foram desenvolvidas Atividades extensionistas nas disciplinas
- O curso de Arquitetura e Urbanismo realizou a Avaliação Global;
- Participação em Evento Institucional / Festival Learning in Drops e
Pinto f Science
- O curso de Arquitetura e Urbanismo fomentou debates e discussões
sobre temas da atualidade ligados a Arquitetura e Urbanismo, de forma
interdisciplinar, por períodos.
- O curso de Arquitetura e Urbanismo incentivou a participação de
docentes e discentes em concursos, inclusive do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, com premiações.
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- O curso de Arquitetura e Urbanismo realizou Projetos em parceria
com a Prefeitura da cidade, através da ARDOCE, onde possibilita
trabalhar a extensão e o aluno tenha a vivência da profissão e das
necessidades dos “clientes”.
- Participação do corpo docente e discente no 18º Simpósio de
Iniciação Científica da UNIVALE, com 2 sessões temáticas propostas
pelo curso
AGRONOMIA E AGRONEGÓCIO
- Os cursos de Agronomia e Agronegócio realizou o evento: Inovação
Agrovet Data: 13 a 15 de julho Local: Meet Descrição: O evento
Agrovet teve como objetivo estimular alunos e professores dos cursos
de Agronomia, Agronegócio e Medicina Veterinária da UNIVALE a
proporem soluções inovadoras para problemas agroambientais em
parceria com o Núcleo Universitário de Empreendedorismo da
UNIVALE (NUVEM), Secretaria municipal de desenvolvimento de
Governador Valadares e Instituto Mineiro de Agropecuária.
- Os cursos de Agronomia e Agronegócio realizou a Aula Magna
integrada dos cursos de Agronomia e Agronegócio da UNIVALE
Data: 19/02/2020
Local: Governador Valadares/MG.
DESCRIÇÃO: A aula reuniu alunos de todos os períodos para a
primeira atividade integrada do semestre. O palestrante da noite foi o
engenheiro agrônomo Maurilio Oliveira, que falou sobre “O baixo
ganho de peso animal a pasto e a Mata Atlântica: uma história de causa
e efeito”. Para chegar ao assunto da noite, o palestrante começou
relembrando com os alunos sobre a formação de solos e os processos
que interferem na constituição de cada tipo.
- Os cursos de Agronomia e Agronegócio realizou a Live: Avicultura
e estresse por calor, Ambiência e Estratégias Nutricionais.
Data: 10/06/2020
Local:https://www.instagram.com/tv/CBQebFUJ-wA/?
utm_source=ig_web_copy_link
Descrição: A professora do agronegócio, Luana Batista e o doutorando
Maurílio de Lucas Xavier Junior fizeram um bate-papo em uma live
aberta principalmente para os alunos da agronomia e do agronegócio
da UNIVALE. A Live teve como tema: Avicultura e estresse por calor,
ambiência e estratégias nutricionais.
- Os cursos de Agronomia e Agronegócio realizou o Seminário
Integrador do curso de agronomia
Data: 18 e 19 de junho
Descrição: Os alunos do curso de Agronomia da UNIVALE
apresentaram os projetos integradores executados nesse semestre,
tiveram resultados de pesquisa em diversas áreas.
- Participação no Festival Learning in drops
Data: 17/07/2020 Estudantes de agronomia e agronegócio.
Vamos falar sobre diversidade? - Vinícius de Abreu d’Ávilla (UEMG)
e Bruno Francisco Sant'Anna dos Santos (UFPR)
Pedogeologia no Leste de Minas Gerais - Maurilio Oliveira
(EMBRAPA), Áreas degradadas, por que não recuperar? (UFV)
- O curso de Agronomia e Agronegócio realizou a Aula magna
integrada Agronomia e agronegócio
Data: 25/08/2020
Local: O mercado agro e as competências do futurohttps://www.youtube.com/watch?v=TuIfmmXMVmc
Agro 4.0 e Agro 5.0: estamos preparados?
https://www.youtube.com/watch?v=vArivIvPP3E
Descrição: Os estudantes do curso de agronomia e agronegócios foram
contemplados com 2 aulas magnas com os seguintes temas: O mercado
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agro e as competências do futuro; Agro 4.0 e Agro 5.0: estamos
preparados?
- Realização da Semana acadêmica dos cursos de Agronomia e
Agronegócio da UNIVALE.
Data: 06 a 09/10/2020
Palestras diversas e Mesa redonda - Mulheres no Agro: evolução e
experiência de profissionais no campo.
- O curso de Agronomia e Agronegócio realizou a Semana
Interinstitucional de Ciências Agrárias
Data: 13 a 16 de outubro
Descrição: Entre os dias 13 a 16 de outubro, os professores da
UNIVALE participaram ativamente, com a elaboração de minicursos
online para a Semana Interinstitucional de Ciências Agrárias.
- Realização do evento: Empreenda GV — Empreendedorismo no
Agronegócio
Data: 17/11/2020
Local: https://www.youtube.com/watch?v=WTK8kmueaWo
Descrição: Entre os dias 16 a 19/11/2020 foram transmitidas diversas
palestras via canal do youtube da UNIVALE. No dia 17/11/2020 foi a
vez dos estudantes da agronomia e agronegócio serem contemplados
com palestra de alto nível sobre empreendedorismo no agronegócio e
startups voltados ao ramo.
- O curso de Agronomia e Agronegócio promoveu Projetos
interdisciplinares: PROJETO INTEGRADOR DO CURSO DE
AGRONOMIA. Áreas de atuação do Engenheiro Agrônomo. 1º
período do curso de Agronomia. Objetivo: Incentivar e valorizar a
participação do acadêmico em atividades que ampliem as dimensões
dos componentes curriculares relacionados à sua profissão.
- O curso de Agronomia e Agronegócio realizou o Seminário
Integrador do curso de agronomia
Data: 18 e 19 de junho
Descrição: os alunos do curso de Agronomia da UNIVALE
apresentaram os projetos integradores executados neste semestre,
tiveram resultados de pesquisa em diversas áreas para publicação no
Simpósio de Iniciação científica.
- O curso de Agronomia e Agronegócio realizou o Seminário
Integrador do curso de Agronegócio. Cartilhas tecnológicas.
Desenvolver nos estudantes do Curso Superior de Tecnologia em
Agronegócio a habilidade de organização e execução de eventos com
caráter de capacitação tecnológica, por meio do desenvolvimento de
cartilhas voltadas à comunidade.
Realização
do
projeto:
Podcast
Agronegócio
em
pauta. Caracterização e descrição do projeto. O Projeto Integrador
do curso de Agronomia e Agronegócio do 2º semestre trouxe temas
atuais e úteis aos produtores rurais regionais, sendo propostos pelos
acadêmicos do curso. O projeto será desenvolvido em etapas distintas,
nas quais serão realizadas atividades desde o planejamento, escolha do
profissional, até a produção e divulgação da entrevista/podcast para a
comunidade. Dessa forma, será promovido aos estudantes um
ambiente de aproximação entre a teoria e a prática, além da
contribuição com conteúdo de qualidade para a comunidade.
PEDAGOGIA
- Realização de aulas integradas entre períodos
- Realização de Aulas magnas com temáticas transversais importantes
para a formação generalista do Pedagogo
- Realização de Seminários integradores interdisciplinares
promovendo articulação com as disciplinas em oferta em cada período.
PSICOLOGIA
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- O curso de Psicologia no ano de 2020, em razão da pandemia da
COVID-19, o precisou se reinventar, já que muitas atividades já
previstas foram impedidas de serem realizadas.
Assim, realizou-se:
•
Aulas integradas em formato online;
•
Realização de Aula magna em conjunto com o curso
de Nutrição, cujo tema foi “compulsão alimentar em tempos
de pandemia”. A atividade contou com a participação de
convidados externos.
•
Realização de Seminário Integrador com o tema:
“Novas conexões em tempos de isolamento social”.
•
Participação do curso de Psicologia na Live
organizada pela UNIVALE em conjunto com os demais
cursos da Pandemia: As várias faces da COVID-19.
•
Mostra de fotografias “Subjetividades”. A atividade
foi realizada em uma disciplina do curso de Psicologia, em
parceria com o curso de Publicidade e Propaganda.
•
Realização do Projeto Desenvolva. Projeto integrado
do curso de Sistemas de Informação e Psicologia da
UNIVALE com o objetivo de implementar ações que
estimulem o desenvolvimento e/ou reforcem as soft skills nos
estudantes do curso de Sistemas de Informação.
•
Participação no Seminário Multidisciplinar/PAOPE,
destinado aos alunos e estagiários do projeto, por meio da
plataforma Google Meet.
•
Participação nas atividades do PET-Saúde
Interdisciplinaridade.
•
Participação de professores e estudantes no
Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE.
- Incentivo à proposição curricular da extensão na pós-graduação na
proposição de novos cursos para o catálogo 2021.1.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
Objetivo 5 - Incentivar a Educação Continuada
Meta: Aumentar a participação de alunos e egressos em programas de Educação
Continuada. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

- Revisão do formato da pesquisa de intenções de educação - Criar mecanismos de pesquisas de opinião
continuada com estudantes da graduação.
- Implementação de 08 novos cursos de pós-graduação lato sensu em
setembro de 2020.
Realização dos eventos “Diálogos com a Pós”, sendo uma edição em
parceria com o curso de Psicologia, e seis edições em parceria com
o curso de Direito. Esses eventos eram uma parceria dos cursos de
pós-graduação com o seu curso de vínculo na graduação.

sobre as temáticas de Educação Continuada
que a instituição deve oferecer. Assim,
teremos assertividade.
- Por meio do portal do egresso e portal do
aluno divulgar os programas de Educação
Continuada existentes.
- Envolver os alunos e egressos nos
eventos institucionais de formação.
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- Oferta de duas edições do curso “Metodologias Participativas para
o Enfretamento de Conflitos Socioambientais”.
- Oferta de minicursos gratuitos (formação continuada) para
estudantes da graduação e pós-graduação, professores e
funcionários:
•
Elaboração de Resumos Acadêmicos
•
Normas da ABNT
•
Elaboração de Artigos Científicos.
•
Introdução ao Excel
- Oferta de 05 cursos gratuitos de formação continuada em diferentes
áreas:
•
Didática do Ensino Superior
•
Mediação e Conciliação
•
Empreendedorismo e Gestão de Qualidade
•
Epidemiologia e Processo de Saúde-Doença.
•
Estudos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Aumento da oferta do número de bolsas de iniciação científica
custeadas pela UNIVALE - BICUNIVALE, de 05 (cinco) para 10
(dez), aprovadas pela FPF em 12/12/2019 e implementadas em 2020
a partir do Edital UNIVALE nº 004/2020 - PIBIC UNIVALE 20202021, publicado em 10/02/2020. Participaram deste processo
seletivo 68 candidatos para as 10 vagas ofertadas, sinalizando o
interesse de nossos alunos pelas atividades de pesquisa.
- Manutenção do incentivo à iniciação científica a partir da
publicação do Edital UNIVALE nº 008/2020 - Processo Seletivo de
Prestadores de Serviço Voluntário em Projetos de Pesquisa,
publicado em 06/03/2020. Participaram deste processo seletivo 64
candidatos para as 32 vagas ofertadas. Tais números reforçam o
interesse de nossos alunos na participação de atividades de pesquisa
mesmo sem remuneração.
- Manutenção das atividades de Iniciação Científica mesmo durante
a pandemia. As atividades foram realizadas com interações
síncronas em encontros ao vivo pelo Google Meet com os
orientadores e seus respectivos alunos.
- Realização de Aula Magna conjunta do Programa de Mestrado
Gestão Integrada do Território (GIT/UNIVALE) e do Curso de
Direito, com o tema: “Por uma (de) sColonização do território e da
região em Geografia”. O palestrante foi o Prof. Dr. Rogério
Haesbaert (UFF), geógrafo, referência mundial em pesquisas sobre
o território O evento reuniu alunos de graduação e pós-graduação,
docentes e pesquisadores de Governador Valadares e região, no
Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva (campus II da UNIVALE).
Data: 06 de março de 2020 – 19:00hs
https://www.UNIVALE.br/UNIVALE-recebe-hoje-geografo-dereferencia-mundial-em-pesquisas-sobre-territorio/
- Realização do Processo Seletivo complementar destinado ao
preenchimento de vagas do Programa de Pós-graduação Stricto
Sensu em Gestão Integrada do Território, nível de Mestrado
Acadêmico Interdisciplinar, da Universidade Vale do Rio Doce
(GIT/UNIVALE) para ingresso no semestre letivo 2021/1,
conforme EDITAL UNIVALE Nº 075/2019, publicado em
19/12/2019. Para as 11 vagas ofertadas, participaram do processo
seletivo 16 candidatos.
- Realização do Processo Seletivo para ingresso no Programa de Pósgraduação Stricto Sensu em Gestão Integrada do Território, nível de
Mestrado Acadêmico. Interdisciplinar, da Universidade Vale do Rio
Doce (GIT/UNIVALE) no semestre letivo 2021/2, conforme
EDITAL UNIVALE Nº 013/2020, publicado em 26/06/2020.

- Implementação da pesquisa de intenções
de educação continuada no escopo da
avaliação periódica da Comissão Própria
de Avaliação.
- Implementação do projeto Diálogos com a
Pós para todos os cursos de graduação. A
proposta é realizar eventos da pósgraduação em parceria com os cursos de
graduação, envolvendo alunos dos últimos
períodos e seus professores, além de serem
abertos também para a comunidade.
- Ofertar novos cursos de formação
continuada.
- Implementação de cursos auto
instrucionais de formação continuada
(projeto MOVA) em parceria com o NEaD
e professores UNIVALE.
- Manter a realização do Simpósio de
Pesquisa e Iniciação Cientifica.
- Manter a oferta do programa de bolsas de
iniciação científica, buscando incentivar a
participação dos discentes em projetos de
pesquisa e iniciação científica.
- Incentivar os discentes que não forem
contemplados com as bolsas de Iniciação
Científica, para atuarem nos projetos de
pesquisa desenvolvidos na UNIVALE,
como prestadores de serviço voluntário.
- Incrementar a captação de egressos para
inserção nos programas de pós-graduação
ofertados pela UNIVALE.
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Participaram do processo seletivo 20 candidatos. Dos 16 alunos
matriculados, 03 (18,75%) eram egressos da UNIVALE.
- Manutenção da oferta de disciplinas isoladas, com a publicação do
Edital nº 023/2020 - Programa de Mestrado Interdisciplinar em
Gestão Integrada do Território (GIT) – seleção de alunos especiais e
alunos externos para disciplinas isoladas – 2º semestre de 2020
publicado em 14//08/2020. Um total de 05 alunos matricularam-se e
cursaram as disciplinas ofertadas em 2020/2.
- Promoção e realização de palestras com conteúdo de diferentes
áreas temáticas, buscando incentivar a Educação Continuada. As
palestras foram realizadas no formato de “lives” com transmissão ao
vivo pelo canal YOUTUBE.COM/UNIVALE:
1- Tema: “Vulnerabilidade e território: trilhas e desvios para/da
interdisciplinaridade”, promovida pelo Programa de Mestrado
Gestão Integrada do Território (GIT/UNIVALE).
Palestrante: Prof. Dr. Eduardo Marandola Jr. (FCA/Unicamp)
Mediadores: Profa. Suely Maria Rodrigues e Profa. Fernanda
Cristina De Paula (GIT/UNIVALE)
Data: 26 de maio de 2020 – 19:00hs
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ze5odPmmlvw
2- Tema: “Infografia e Saúde”, organizada pelo Curso de Design
Gráfico, Curso de Farmácia e Comissão do Mestrado em Saúde,
Ambiente e Inovação. A live foi ministrada pelos pesquisadores na
área de Design Ricardo Oliveira da Cunha Lima e Rafael Ancara,
com moderação do professor Elton Binda (UNIVALE).
Data: 24 de junho de 2020 – 19:00hs
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NHOq_wtZtOM
3- Tema: “Frente aos desafios da pandemia e aos desafios do
desenvolvimento local: entre a economia, cultura e ambiente”,
promovida pelo Programa de Mestrado Gestão Integrada do
Território (GIT/UNIVALE).
Palestrante: Prof. Dr. Luiz Oosterbeek (Instituto Politécnico de
Tomar – Portugal)
Mediadores: Prof. Haruf Salmen Espindola e Profa. Patrícia Falco
Genovez (UNIVALE)
Data: 16 de julho de 2020 – 19:00hs
- Realização do “I Com GIT”- Encontro da Comunidade GIT,
promovido pelo Programa de Mestrado Gestão Integrada do
Território (GIT/UNIVALE). O evento foi realizado virtualmente nos
dias 3 e 4 de setembro e contou com a participação de docentes,
discentes, egressos e funcionários do GIT. O objetivo foi promover
a recepção dos ingressantes da turma 2020.2 e, ao mesmo tempo,
realizar a integração dos novos estudantes com os veteranos,
professores, funcionários e egressos do GIT.
- Realização do 18° SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO
CIENTÍFICA – UNIVALE “Responsabilidade Social da Pesquisa
Científica”, no período de 17 a 24 de outubro de 2020 no formato
virtual e gratuito. Participaram do evento estudantes de graduação,
pós-graduação lato e stricto sensu, docentes e pesquisadores da
UNIVALE e de outras Instituições de Ensino Superior, interessados
em conhecer e/ou apresentar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão
das diferentes áreas do conhecimento, relacionadas às diversas
temáticas abordadas nesta edição. Foram 2015 participantes, de 16
estados brasileiros e 1034 trabalhos submetidos nas 31 sessões
temáticas, coordenadas por docentes da UNIVALE.
https://www.UNIVALE.br/simposio/
- Realização da 5a edição do Seminário Integrado do Rio Doce SIRD (20/10 e 06/11/2020). O evento reuniu pessoas que foram
atingidas pela tragédia, instituições de ensino, grupos de pesquisa e
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órgãos representativos para debater questões relativas às
consequências do rompimento da Barragem da Vale/Samarco/BHP,
em Bento Rodrigues, que completou 5 anos no dia 5 de novembro de
2020. A programação científica do evento foi completamente on-line
e gratuita, com transmissão ao vivo pelo canal da UNIVALE no
YouTube. Além das atividades remotas, no dia 5 de novembro, o
Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce e a Comissão
de Atingidos do Território de Valadares realizaram uma celebração
ecumênica presencial, na Praça da Bíblia, em frente a Agência
Central dos Correios de Governador Valadares, às 10h.
https://www.UNIVALE.br/seminario-rio-doce/
- Oficinas gratuitas promovidas pela AEX para formação
complementar dos estudantes e contribuição para produção
acadêmica com vistas à participação no Simpósio de Pesquisa e
Iniciação Científica. Estas oficinas estão descritas no relatório do
Comitê Gestor de Crise da PROPEX.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
Objetivo 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-a como espaço para a formação diferenciada e flexibilidade curricular.
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

)

EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Até então, os cursos de especialização não traziam em suas
matrizes curriculares atividades complementares. Alguns cursos
propostos para o catálogo de oferta de 2021.1 estão inovando,
trazendo a proposição de atividades complementares em seus
currículos.
DIREITO
-Diversidade de temáticas interdisciplinares trabalhadas nas aulas
integradas
- Realização de Atividades Extensionistas curriculares
- Participação dos discentes no simpósio da universidade –
UNIVALE
- Participação de discentes em congressos e eventos, fomentados por
professores do curso envolvidos com pesquisa
- Monitoria instituída no âmbito do curso
- Orientação e estímulo aos alunos na prática de estudos
independentes
no
âmbito
do
curso
realizada
pela
Neuropsicopedagogia do curso
JORNALISMO E PUBLICIDADE
- Incentivo à realização de projetos de iniciação científica e de
extensão;

Ações de Melhorias Propostas
- Incentivar a proposição de cursos com
atividades complementares na matriz,
em
diálogo
com
atividades
interdisciplinares/integradoras,
de
extensão ou não, e as atividades de
pesquisa.
DIREITO
- Ampliação do núcleo de TC por meio
do incentivo a criação grupos de
estudos e divulgação de informes a
respeito de eventos, congressos,
simpósio
- Incentivar a participar dos discentes no
programa de monitoria voluntária
JORNALISMO E PUBLICIDADE
- Fomentar a participação de alunos em
encontros, conferências e congressos;

APPG
- Manter a oferta dos editais para seleção
de Projetos de Pesquisa.
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- Criação da Agência Experimental dos cursos, por meio da qual os
estagiários convivem com desafios tangíveis e soluções exequíveis,
além de participarem de debates sobre o estado da arte de vários
temas inerentes à comunicação e à sociedade;
- Estímulo recorrente à prática de estudos independentes, como
forma de cristalizar o conhecimento que permeia a formação
prevista na matriz dos cursos.
MEDICINA VETERINÁRIA
- Projeto integrador do curso, referente a todas as disciplinas e
envolvendo todos os períodos, onde os alunos, fizeram uma pesquisa
de campo de forma virtual (google questionário) e desta pesquisa
eles promoveram ebook de orientação e informação dos mais
diversos temas dentro da veterinária, como por exemplo: quais
vacinas um cão deve tomar em sua vida; quais os melhores tipos de
alimentos para cão e gato; o que uma castração em animais macho e
fêmea. Essas produções foram postadas no Instagram do curso, para
futuras consultas do público que visitar a página. Este projeto por
conter a pesquisa com a comunidade e nutrindo a mesma de
informações foi visto como um projeto de extensão.
- Projeto Integrador interdisciplinar aplicado a todos os períodos do
curso, de produção de artigos científicos que foram inseridos no
simpósio do ano de 2020. Na temática Medicina Veterinária de
Pequenos e Grandes Animais. Cada grupo de aluno ficou
responsável por um tema dentro de cada disciplina e fizeram
produções textuais posteriormente apresentaram essas produções no
simpósio da UNIVALE. A partir deste projeto trabalhou-se a
pesquisa e a produção científica
- Em todos os anos quando ofertada a disciplina de Anatomia
Veterinária I e II, os alunos, com melhor desempenho nessas
disciplinas, são convocados a prestarem monitoria. Em todos os
anos que mantivemos a abertura do edital de monitores, tivemos
muitos interessados e sempre houve a seleção, treinamento para ser
ofertada a monitoria.
FONOAUDIOLOGIA
- O curso abriu vagas para monitoria em duas disciplinas básicas
para 2021, no intuito de incentivar a pesquisa científica, valorizar o
potencial dos alunos e fortalecer o vínculo e o sentimento de
pertencimento com a instituição.
ESTÉTICA E COSMÉTICA
- Encontro Multiprofissional de Estética em Saúde, apresentado via
canal da UNIVALE no Youtube, com apresentação de 3 palestrantes
e realizado pelas alunas do curso.
BIOMEDICINA
Live: as várias faces do COVID-19. Primeira live realizada pelo
canal da UNIVALE no Youtube no período da pandemia, com a
participação de vários professores da Instituição.
NUTRIÇÃO
- Qualificação dos Pré-projetos de TCC: foram elaborados ao longo
do semestre de 2020/1 através da disciplina “Tópicos Avançados em
Nutrição”. Os Pré-Projetos de TCC foram apresentados à Banca de
Qualificação constituída por três professores do Curso de Nutrição.
Os trabalhos foram apresentados de forma remota utilizando a
plataforma Google Meet.
- Apresentação do TCC: Os trabalhos foram apresentados de forma
remota utilizando a plataforma Google Meet. A avaliação dos
trabalhos foi realizada por professores do Curso e convidados
externos, em 2020/2.
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- Participação no 18º Simpósio de Iniciação Científica - SESSÃO
TEMÁTICA 23 – Nutrição e sua relação com doenças crônicas e
infectocontagiosas – foram apresentados 24 trabalhos.
- Realização do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação
imunológica e nutricional de crianças com idade escolar portadoras
de infecções parasitárias em municípios do médio Rio Doce” teve
suas atividades iniciadas no primeiro semestre de 2020. Foram
realizadas coletas de dados, exames laboratoriais, análise de dados.
- Realização do Seminário Interdisciplinar e a Atividade Modular:
atividades desenvolvidas no Curso baseadas nos princípios de
flexibilização e interdisciplinaridade visando a incorporação de
novas formas de aprendizagem pelo estudante, com o objetivo de
integrar o conhecimento por meio do diálogo entre as disciplinas. O
valor atribuído a este trabalho corresponde à 10% do total de pontos
distribuídos no semestre, que serão inseridos como APS, em todas
as disciplinas. A Atividade Modular tem caráter extensionista,
representando a extensão curricular no Curso de Nutrição.
- O curso realizou Projetos de Extensão: no primeiro semestre de
2020 ocorreu o atendimento online dos pacientes em todos os
projetos que o curso de Nutrição está inserido; no segundo semestre
seguimos os atendimentos apenas com os projetos Ambulatório de
Lesões, PAOPE e Anjos da Alegria. Projetos que o Curso de
Nutrição está envolvido: Ambulatório de Lesões, Anjos da Alegria,
CAIGE, PAOPE, Oficina dos Saberes e Sabores.
- O curso realizou a Semana Acadêmica do Curso de Nutrição:
evento que ocorre com o objetivo de atualizar conhecimentos das
diversas áreas da Nutrição e que envolve acadêmicos, docentes,
egressos e outros profissionais nutricionistas da região. Sempre
ocorre no segundo semestre do ano letivo. A programação é
organizada pela Coordenação e CANUTRI. Programação: Roda de
Conversa sobre a Atualização da Legislação do PNAE, Inovações
na Indústria de Alimentos e o Minicurso sobre Anamnese
Comportamental.
ODONTOLOGIA
- O curso realizou Projetos de extensão: Rede solidário Natureza
Viva (Ascanavi), possibilita atendimento a catadores de material
reciclável e seus familiares, onde acadêmicos vivenciam com mais
autonomia a prática de atendimento clínico, aliado a trabalhos de
educação em saúde e ética profissional. O Projeto possibilita ainda
um trabalho Inter profissional, atuando juntamente com o curso de
Enfermagem.
- O curso realizou o Projeto ECO CHUMBO que tem o objetivo de
reciclar resíduos sólidos de saúde, possibilitando uma reflexão sobre
responsabilidade ambiental e social.
- O curso realizou o Projeto Paope e Paope itinerante, possibilita o
acesso e atendimento a pacientes especiais e acamados.
- Realização do Programa Odontologia na comunidade, possibilita
a conscientização sobre prevenção, promoção e educação em saúde,
com eventos em praças, escolas, creches e ruas de lazer.
- Participação do curso de Odontologia com 2 tutores e 4
acadêmicos no Projeto de extensão PET Saúde Inter profissional.
- Participação do curso de Odontologia no 1° Congresso online de
Odontopediatria, produzido pela liga de Odontopediatria com apoio
da coordenação e professores.
- Participação do curso de Odontologia no 1° Congresso online de
Cirurgia Buco maxilo, realizado pela Liga de cirurgia com apoio da
coordenação e professores.
- Participação do curso de Odontologia no 18° simpósio de pesquisa
e Iniciação Cientifica
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- Realização e seleção e incentivo de novos Monitores no curso;
- Seminário Integrador, onde todo conteúdo trabalhado no curso é
exposto e dialogado de uma forma interdisciplinar. Interação entre
todos os períodos, gerando compartilhamento de conhecimentos. O
evento produz um ebook que são um compilado de todos os
trabalhos apresentados.
- O curso de Odontologia incentivou a elaboração de Resumos
advindos do seminário integrador, ligas acadêmicas, projetos de
extensão e pesquisa.
ARQUITETURA E URBANISMO
-O curso realizou Aula Inaugural com Arquitetos que atuam em
concursos nacionais e internacionais, visando mostrar ao aluno o
amplo campo de atuação da profissão.
- Foi realizado o Projeto Integrador, com cinema comentado e
produção de resumos para o 18º simpósio de Iniciação Científica
- Participação em Evento Institucional / Festival Learning in Drops
e Pinto f Science
- Proposição de várias monitorias para as disciplinas práticas.
- Incentivou a participação de docentes e discentes em concursos,
inclusive do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com
premiações.
- Pós-Graduação vinculada ao Curso, para que o egresso tenha
oportunidade de continuar na instituição e se aperfeiçoar na
profissão.
- Realizou Projetos em parceria com a Prefeitura da cidade de da
região, através da ARDOCE, onde possibilita trabalhar a extensão e
o aluno tenha a vivência da profissão e das necessidades dos
“clientes”.
- Participação do corpo docente e discente no 18º Simpósio de
Iniciação Científica da UNIVALE, com 2 sessões temáticas
propostas pelo curso
- Inseriu os trabalhos finais de curso em concursos de visibilidade
nacional.
AGRONOMIA E AGRONEGÓCIO
- O curso de agronomia contou com um projeto de pesquisa
coordenado pelo professor DSc. Marcos Gleidson Pereira dos
Santos. O projeto é intitulado: Uso de inoculante contendo bactérias
solubilizadoras do fósforo visando a redução do uso de
agroquímicos no campo (edital 53/2019). O objetivo do trabalho foi
avaliar o efeito da inoculação das sementes com bactérias
solubilizadoras de fósforo sobre a redução do uso de fertilizantes
químicos. Esse projeto conta com a colaboração de uma bolsista
PIBIC (edital 004/2019), estudante do curso de agronomia da
UNIVALE.
- O curso realizou: Aula Magna integrada dos cursos de
Agronomia e Agronegócio da UNIVALE
Data: 19/02/2020 LOCAL: Governador Valadares/MG.
DESCRIÇÃO: A aula reuniu alunos de todos os períodos para a
primeira atividade integrada do semestre. O palestrante da noite foi
o engenheiro agrônomo Maurilio Oliveira, que falou sobre “O baixo
ganho de peso animal a pasto e a Mata Atlântica: uma história de
causa e efeito”.
- O curso realizou: Minicurso Uso de herbicidas em pastagem
DATA: 20/02/2020
LOCAL: Governador Valadares/MG.
DESCRIÇÃO: O minicurso reuniu alunos do curso de Agronegócio
e Agronomia e comunidade para aprender sobre o uso de herbicidas
para controle de plantas daninhas em pastagens, visto que a clareza
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de entendimento, para o uso adequado desses compostos na pecuária
garante a sustentabilidade do sistema.
- Ciclo de palestras do curso de Agronomia.
Palestra: Agricultura familiar e biodiesel.
Palestra: Entomologia: A importância de se estudar insetos.
Palestra: Lodo de esgoto: uma alternativa para a agricultura?
Palestra: Conselho profissional dos engenheiros agrônomos. O que
precisamos saber?
Palestra: Branding: qual o valor da sua marca?
- Aula show: o novo profissional 5.0
A partir de Agora, Como e Onde Surgem as Melhores
Oportunidades! Data: 14/09/2020. Essa palestra on-line incrível teve
apoio da UNIVALE e da AC Group Portugal. Os estudantes da
agronomia e do agronegócio receberam um certificado bilíngue que
lhe servirá para suas Horas de Atividades Complementares.
- O curso realizou o evento: Empreenda GV —
Empreendedorismo no Agronegócio
Data: 17/11/2020
Local: https://www.youtube.com/watch?v=WTK8kmueaWo
Descrição: Entre os dias 16 a 19/11/2020 foram transmitidas
diversas palestras via canal do youtube da UNIVALE. No dia
17/11/2020 foi a vez dos estudantes da agronomia e agronegócios
serem contemplados com palestra de alto nível sobre
empreendedorismo no agronegócio e startups voltados ao ramo.
PEDAGOGIA
As atividades complementares são consideradas relevantes na
formação de nossos estudantes, de forma que o curso propiciou uma
série de atividades complementares à formação, bem como divulgou
e incentivou a participação das estudantes em eventos, institucionais
ou não, com temáticas pertinentes.
Assim, o curso de Pedagogia realizou no ano de 2020:
- Divulgação de lives com participação de professores do curso,
- Minicurso contação de estórias oferecido pela brinquedoteca,
- Oficinas de escrita acadêmica oferecida pelo Laboratório de
Didática,
- Participação das estudantes nos projetos de extensão Anjos da
Alegria e Teatro Universitário,
- Participação no 18º Simpósio com apresentação de resumos,
- Participação em eventos institucionais,
- Participação em aulas magnas do curso a cada semestre
- Produção de Podcast com Contação de estórias
- Participação nos Piqueniques Poéticos realizados pela
Brinquedoteca
PSICOLOGIA
- O curso de Psicologia realizou a promoção de atividades
acadêmicos culturais em parceria com alunos, professores, centro
acadêmico e parceiros no mercado de trabalho
- Realização do Seminário Integrador do Curso de Psicologia
- Realização de Seminário Intercursos
- Participação de professores/pesquisadores e alunos nas pesquisas
realizadas pelo Núcleo de estudos em psicologia.
- Participação em atividades extensionistas curriculares por meio
dos diversos atendimentos realizados no Serviço de Psicologia
Aplicada do Curso de Psicologia
- Participação e elaboração de ações extensionistas
- Participação no Projeto Paope e Paope Itinerante, possibilita a
participação em atividades interdisciplinares e atendimento a
pacientes especiais, acamados e acompanhamento familiar.
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- Participação no Projeto PET Saúde UNIVALE, possibilita a
participação em atividades nos serviços dos diversos níveis de saúde
do Município de Governador Valadares por meio de atividade
compartilhada de forma interdisciplinar e atendimento aos usuários
do SUS.
- O curso de Psicologia promoveu a Seleção de novos monitores.
- O curso de Psicologia realizou Visitas técnicas.
- Incentivou a prática de estágio não obrigatório e /ou voluntário.
FISIOTERAPIA
- Realizamos a Live: As várias faces do COVID-19, com o intuito
de informar os acadêmicos e comunidade sobre o Corona vírus.
- O curso de Fisioterapia fomentou a realização do Projeto PAOPE
e Paope itinerante, possibilita o acesso e atendimento a pacientes
especiais e acamados.
- O curso realizou o Projeto integrador fazendo a
interdisciplinaridade por períodos, incentivando os alunos à
pesquisa e vivência da Fisioterapia com a Inclusão.
- Participamos do PET-Saúde.
- O curso participou do 18º Simpósio de Iniciação Científica.
- Participamos em Evento Institucional / Festival Learning in
Drops.
- O curso participou do Programa de Extensão CAIGE:
Atendimento multiprofissional à idosos da comunidade. Teve
continuidade na Pandemia.
- Realizamos o Projeto de Extensão Anjos da Alegria: Projeto
multiprofissional de Humanização. Teve continuidade na
Pandemia.
- O curso se inseriu no Programa no Ambulatório de Lesões com
atendimento multiprofissional à pacientes com úlceras.
- Manutenção de todos os projetos de pesquisa em desenvolvimento
no ano de 2020. Sensibilizada pela situação da pandemia, a
instituição avaliou todos os projetos e optou pela continuidade das
atividades evidenciando seu comprometimento com a pesquisa e a
iniciação científica.
- Aprovação de novos Projetos de Pesquisa focados nas demandas
da região de inserção da UNIVALE, conforme RESOLUÇÃO
CONSUNI - 049/2020 (26/12/2020), para início no 1º semestre de
2021:
1 Governança Territorial Multiescalar no Território de Inserção do
Parque Estadual do Rio Doce – Território PERD.
2 Identidade Étnico-racial e Gênero: vulnerabilidade, violência e
território.
3 Prevenção de uso de álcool e seus problemas relacionados entre
adolescentes no povo indígena Maxakali/MG/Brasil.
4 Famílias Transnacionais: Gênero e Educação.
- Manutenção das atividades de Iniciação Científica mesmo durante
a pandemia. As atividades foram realizadas com interações
síncronas em encontros ao vivo pelo Google Meet dos orientadores
e seus respectivos alunos.
- Realização do 18° SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO
CIENTÍFICA – UNIVALE “Responsabilidade Social da Pesquisa
Científica”, no período de 17 a 24 de outubro de 2020 no formato
virtual e gratuito. Participaram do evento estudantes de graduação,
pós-graduação lato e stricto sensu, docentes e pesquisadores da
UNIVALE e de outras Instituições de Ensino Superior, interessados
em conhecer e/ou apresentar trabalhos de pesquisa, ensino e
extensão das diferentes áreas do conhecimento, relacionadas às
diversas temáticas abordadas nesta edição. Foram
2015
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participantes, de 16 estados brasileiros e 1034 trabalhos submetidos
nas 31 sessões temáticas.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
Objetivo 7 - Diminuir a evasão de alunos pelo baixo desempenho acadêmico.
Meta: Manter ações de nivelamento que propiciem taxa de evasão por questões acadêmicas
inferior a 8%. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Por meio de formações, o GEPE tem implementado,
junto aos cursos, o Conselho Acadêmico para melhorar o
acompanhamento do desempenho dos alunos em cada
avaliação, cuidando para a execução das atividades de
nivelamento.
- Foram realizadas intervenções para coordenador e
NDE, a fim de orientar a validação dos Planos de Ensino,
elaborados pelo corpo docente.
- Foi realizada uma avaliação, junto ao corpo discente, no
período de 1 a 5 de junho, para avaliar o processo de ensinoaprendizagem e o aperfeiçoamento das metodologias
utilizadas pelos professores.
- Mesmo em tempo de pandemia, o Programa de
Monitoria foi desenvolvido para dar continuidade ao apoio
das ações de nivelamento.

- PROGRAMA; “ NÃO VAMOS DEIXAR
NINGUÉM PARA TRÁS”
Os alunos dos cursos de graduação terão:
•
Desconto de 15% para pagamento à vista
no valor da semestralidade contratada (agosto a
dezembro 2020). O pagamento antecipado deverá
ser até o dia 05/08;
•
Agora não são 2%, nem 5% mais de
desconto. Serão 8% de desconto na mensalidade
para pagamento até o dia 05 de cada mês;
•
Parcelamento em até 12 x no cartão de
crédito da semestralidade (julho a dezembro 2020)
- valor contratual/integral;
•
Pague 70% da mensalidade e parcele o
restante no cartão ou cheque pré-datado p/
pagamento a partir de dezembro 2020 em 6x.
•
Desconto de 10% para membros do
mesmo grupo familiar
- Realização de conversa e orientação da coordenação dos
cursos com estudantes em caso de solicitação de
cancelamento de matrícula.

EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Acompanhar o desempenho dos alunos em
cada etapa de avaliação cuidando para a
execução das atividades de Nivelamento, se
possível ainda durante o processo.
- Manter programa de monitoria para apoio a
ações de nivelamento.
- Manter estratégia de Correção de
Deficiências que visem dar ao estudante maior
orientação e apoio durante o processo
educacional.
- Criar um instrumento online para que o
aluno responda ao solicitar o trancamento/
transferência do curso para acompanhamento
dos dados.
- Implementar a avaliação diagnóstica em
todos os cursos para acompanhamento do
desempenho acadêmico.
- Criar o Núcleo de Formação Permanente
para o corpo discente e inserir o Programa de
Aprimoramento Acadêmico.
- Elaborar um cronograma de oferta de
webinários
temáticos
para
capacitação/nivelamento do corpo discente.
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- Acompanhamento e suporte a coordenadores e
estudantes ao longo dos cursos, em demandas que o SPG
(Setor de Pós-Graduação Lato Sensu) pode contribuir.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
Objetivo 8 - Garantir a execução das ações de política de Internacionalização
Meta: Estabelecer pelo menos um convênio internacional por ano que proporcione
oportunidades de internacionalização para a graduação e pós-graduação. (Consultar Ações
e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta

- Incentivo a internacionalização através de programas e
projetos de ensino, nos âmbitos da extensão e pósgraduação lato sensu.
- O aluno Gabriel Coimbra Carvalho Schuwarten,
bolsista de iniciação científica do NEDER (Núcleo de
Estudos sobre o Desenvolvimento Regional) e graduando
do curso de Medicina UNIVALE, participou como
membro da Comissão Organizadora da IFMSA
America’s Regional Meeting 2020, evento internacional
da IFMSA (Federação Internacional de Associações de
Estudantes de Medicina) que conta com a participação de
estudantes de medicina de todos os países das Américas.
O evento foi realizado no período de 2 a 11 de janeiro de
2020 na cidade de Curitiba – PR. Durante os 9 dias de
evento foram realizados treinamentos e discussões sobre
políticas públicas de saúde e outros temas afins.
- Realização de palestra com o tema – “Frente aos
desafios da pandemia e aos desafios do desenvolvimento
local: entre a economia, cultura e ambiente”, promovida
pelo Programa de Mestrado Gestão Integrada do
Território (GIT/UNIVALE), realizada no formato de
“live” com transmissão ao vivo pelo canal
YOUTUBE,COM/UNIVALE. O palestrante foi o Prof.
Dr. Luiz Oosterbeek (Instituto Politécnico de Tomar –
Portugal), membro do Conselho Internacional de
Filosofia e Ciências Humanas da Unesco.
Data: 16 de julho de 2020 – 19:00hs
- Participação no 10º Seminário da Imigração Italiana
em Minas Gerais, realizado no período de 6 a 10 de
outubro de 2020 com a participação da Professora Sandra
Nicoli.

EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Aprovar o novo regulamento de mobilidade
internacional e reestruturar o regulamento do
Núcleo e o fluxo de implantação.
- Buscar parcerias com outras instituições
internacionais para disciplinas isoladas e
minicursos
em
períodos
de
férias.
Implementar efetivamente a
Internacionalização da Pesquisa.
- Buscar novos contatos com instituições do
Mercosul para ações de extensão conjuntas
na perspectiva das Cidades Educadoras
- Organizar um evento onde os docentes e
discentes que já realizaram algum tipo de
intercâmbio possam compartilhar as
experiências internacionais com seus pares.
- Buscar parceria da prefeitura, com vistas a
desenvolver em nossa cidade os requisitos
necessários ao título de Cidade Educadora,
abrindo assim para inserção da cidade na
rede nacional e internacional das cidades
educadores, que possibilitará à universidade
o diálogo com IES internacionais.
- Buscar novas parcerias internacionais
tendo em vista a aprovação do Núcleo de
Internacionalização.
- Incentivar e mediar a participação de
alunos em intercâmbios internacionais.
- Planejar num evento da UNIVALE para
divulgar as informações do Núcleo de
Internacionalização.
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DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO

E

AS

RESPECTIVAS

FORMAS

DE

OPERACIONALIZAÇÃO,

INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
Objetivo 9
- Compatibilizar a oferta de cursos presenciais e a distância com o
aproveitamento de recursos existentes, a infraestrutura instalada, a viabilidade/estabilidade
financeira e as novas demandas do mercado.
Meta 1: Adequar o portifólio de cursos de graduação presenciais e a distância, para
fortalecer as áreas com maior demanda e a infraestrutura instalada (Consultar Ações e
Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Realização do projeto Avança EaD, com estudos da equipe do
NEaD e GEPE, junto à professores e gestão acadêmica para
elaboração de projetos para oferta de quinze novos cursos de
graduação a distância: 1- Ciências Contábeis, 2- Gestão Pública,
3- Gestão Comercial, 4- Gestão do Agronegócio, 5- Gestão
Hospitalar, 6- Logística, 7- Gestão Ambiental, 8- Engenharia
Elétrica, 9- Engenharia de Produção, 10- Pedagogia, 11- História,
12- Ciências Biológicas, 13- Letras, 14- Educação Física, 15Serviço Social.
Abertura do curso de graduação Design Gráfico, ofertado na
modalidade a distância.
Apoio do NEaD para realização de Jornada Pedagógica dos Cursos
de Graduação EaD para atualização dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos.
Participação do NEaD em reuniões de NDEs para formação dos
professores quanto às características e especificidades da
modalidade EaD na UNIVALE.
Oferta de formação e eventos on-line pelo Youtube e Google Meet
para divulgação e formação do público interno em metodologias e
práticas da EaD.
Participação em reuniões de estudos e discussão sobre a oferta de
disciplinas EaD nos cursos de graduação presenciais.

Ações de Melhorias Propostas
- Realizar planejamento estratégico
integrado aos setores de comunicação e
comercial para estabelecer ações de
melhorias na divulgação e captação de alunos
para os cursos de EaD.
Ampliar a oferta de cursos e eventos de
capacitação para coordenadores de curso,
docentes e técnicos para conhecimento e
reflexão sobre aspectos legais e institucionais
de oferta do Ensino Superior na modalidade
a distância.

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 UNIVALE se encontra inserida. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Participação do NEaD em reuniões e estudos junto à reitoria
sobre os dados de censo da educação superior para análise de
viabilidade de abertura de polos de educação a distância.
Realização de reuniões junto à PROPEX e comunidade externa
para levantamento de demandas de cursos e divulgação do
modelo de EaD da UNIVALE.

Ações de Melhorias Propostas
- Manter análise e estudo contínuo dos dados
disponibilizados
pelo
INEP
para
acompanhamento do setor educacional no
ensino superior e identificação de
oportunidades para abertura de polos de EaD
da UNIVALE.
- Atualizar material de requisitos físicos e
humanos para funcionamento do polo.
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Meta 3: Adequar as vagas dos cursos já existentes, observando o desenvolvimento regional
e a demanda percebidas nos processos seletivos. (Consultar Ações e Indicadores de
desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

- Atuação do NEaD junto à equipe multidisciplinar para análise - Monitorar continuamente os processos
do mercado e estudos de demandas para os cursos de graduação
EaD, com processo de redução de vagas para os cursos de
Sistemas de Informação, Administração, Design Gráfico e
Engenharia Civil.

seletivos e as demandas do mercado para
definição de vagas dos cursos ofertados, bem
como a abertura de novos cursos.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA
OS CURSOS DE PÓS - GRADUAÇÃO “LATO SENSU“ PRESENCIAL E A
DISTÂNCIA
Objetivo: Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos
dentro do Programa de Educação Continuada.
Meta 1: 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. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI ).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Consolidação de novas parcerias para oferta de curso de
pós-graduação lato sensu.
- Oferta de 22 cursos de pós-graduação lato sensu em sintonia
com a pesquisa de intenções realizada em 2019:
•
Harmonização Orofacial
•
Psicopedagogia
•
Docência do Ensino Superior
•
Design de Interiores
•
Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque
cognitivo comportamental
•
Acupuntura
•
Auditoria, Controladoria e Finanças
•
Gestão em saúde pública
•
Pós-Graduação Lato Sensu Gestão, Controladoria e
Contabilidade Pública
•
Pós-Graduação Lato Sensu MBA Planejamento
Tributário

EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Fomentar e consolidar novas parcerias.
- Proposta de 13 cursos de pós-graduação em
2021.1.
Efetivação da oferta de 11 cursos de pós-graduação
lato sensu em 2019 (sendo 08 cursos novos):
•
Farmácia Oncológica
•
Direito Contratual
•
Educação, Cultura e Diversidade
•
Tecnologias Educacionais e Educação a
Distância
•
Saúde, Ambiente e Inovação
•
Ensino da Língua Inglesa e Novas
Tecnologias
•
Fundamentos Teóricos da Clínica das
Psicoses
•
Inovações em Direito Civil e Processo
Civil

150
•
Pós-Graduação Lato Sensu Perícia Contábil
•
Pós-Graduação Lato Sensu Farmácia Oncológica
•
Pós-Graduação Lato Sensu Odontologia Hospitalar
•
Pós-Graduação Lato Sensu Direito Civil e Processo
Civil
•
Pós-Graduação Lato Sensu Avaliação de Impactos
Ambientais, Auditoria e Consultoria Ambiental
•
Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e
adolescentes
•
Pós-Graduação Lato Sensu Cuidados Paliativos
•
Pós-graduação Lato Sensu Fitoterapia Aplicada a
Nutrição Clínica
•
Pós-Graduação Lato Sensu Direito do Consumidor
•
Pós-graduação Lato Sensu Direito Previdenciário
•
Pós-Graduação Lato Sensu Direito do Trabalho e
Processo do Trabalho
- Início de 08 novos cursos em setembro de 2020:
•
Harmonização Orofacial
•
Psicopedagogia
•
Docência do Ensino Superior
•
Design de Interiores
•
Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque
cognitivo comportamental
•
Acupuntura
•
Auditoria, Controladoria e Finanças.
•
Gestão em saúde pública
- Oferta de cinco cursos de extensão por grande área
(humanas, exatas e da saúde), gratuitos para os candidatos dos
cursos de pós-graduação lato sensu.
- Implementação de 08 novos cursos de pós-graduação lato
sensu em setembro de 2020.
- Publicação do edital e realização do processo seletivo para
proposição de novos cursos, seguindo os modelos inovadores
desenvolvidos para os cursos na modalidade EaD.
- Participação do NEaD junto ao Setor de Pós-graduação lato
sensu e PROPEX na organização de projetos para oferta dos
cursos:
- Docência do Ensino Superior
- Gestão em Saúde Pública
- Psicopedagogia
- Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque
cognitivo-comportamental
- Acompanhamento dos professores, alunos e Ambiente
Virtual de Aprendizagem para suporte às turmas dos cursos
de pós-graduação ofertados.
- Realização de estudos e reuniões para o desenvolvimento de
novos formatos de cursos de pós-graduação lato sensu.
- Apoio à PROPEX e PROGRAF na oferta de cursos e
eventos realizados on-line para formação continuada e
divulgação da UNIVALE.

•
Auditoria, Controladoria e Avaliação
ambiental
•
Direito, Inovação e Tecnologia
•
Biotecnologia e Empreendedorismo
•
Direito e Processo do Trabalho.
•
Planejamento Tributário.
- Oferta de cinco cursos de extensão por grande
área (humanas, exatas e da saúde), gratuitos para
os estudantes dos últimos períodos, como
estratégia de divulgação dos cursos de pósgraduação lato sensu.
- Desenvolvimento, em parceria com a CPA, dos
processos de pesquisa e avaliação, junto às
comunidades interna e externa, para a oferta de
novos cursos de especialização
- Acompanhar as ações de captação de alunos e
visitas à empresas para identificação de parcerias e
demandas por cursos de pós-graduação lato sensu.

Meta 2: Fazer a Gestão Integrada dos procedimentos acadêmicos da Pós-graduação.
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
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Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

- Implementação do sistema TOTVS para as atividades - Diálogo contínuo com o DISGI e com a FPF
acadêmicas de pós-graduação.

para melhorias no sistema TOTVS e nos
processos de interação com estudantes,
processos de pagamento de mensalidade, etc.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS
CURSOS DE PÓS- GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”
Objetivo: Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos
de pós-graduação “Stricto Sensu “
Meta: Buscar convênios e estruturação para a 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. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Execução de diversas ações previstas no Planejamento
Estratégico da Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu da
UNIVALE, realizado em agosto 2019, entre as quais
destacamos:
1-Nomeação da comissão responsável pela construção do
Planejamento Estratégico, Projeto Pedagógico e Avaliação de
Propostas de Cursos Novos (APCN) do curso de Pós-graduação
Stricto Sensu – Doutorado em Gestão Integrada do Território
(GIT/UNIVALE) conforme Portaria UNIVALE:011/2020 –
18/02/2020.
2-Realização dos Seminários Integrados de Estudos do
Processo de Avaliação e do APCN/Doutorado, nos dias 7 e 9
de julho 2020. Este evento foi organizado pela comissão
responsável pela construção do APCN do curso de Pósgraduação Stricto Sensu – Doutorado em Gestão Integrada do
Território (GIT/UNIVALE) com o objetivo de definir e
planejar os rumos do Programa, para viabilizar a oferta do
doutorado.
3-Realização do Planejamento Estratégico do Programa de
Pós-graduação Interdisciplinar em Gestão Integrada do
Território - GIT/UNIVALE, realizado entre os dias 6 e 8 de
agosto, com vista a estabelecer os vetores de desenvolvimento
do Programa para um horizonte de cinco anos. As atividades se
iniciaram com a discussão das diretrizes que constam no PDI e
a Política de Pesquisa e Pós-graduação da UNIVALE. Em
seguida se fez uma reflexão sobre o que é o planejamento

Ações de Melhorias Propostas
- Realizar estudos prospectivos das necessidades
de qualificação das empresas da região para
consolidação de parcerias e oferta de curso de
pós-graduação lato sensu.
- Implementação da avaliação das atividades de
Iniciação Cientifica, a partir dos novos
instrumentos elaborados.
- Manter a publicação dos editais para o
Programa de Mestrado em Gestão Integrada do
Território (GIT)
- Aumentar o número de alunos matriculados
em disciplinas isoladas no Programa de Mestrado
em Gestão Integrada do Território (GIT),
possibilitando assim a captação de alunos para o
referido programa.
- Dar continuidade e monitorar a implementação
das ações previstas no plano de trabalho
elaborado a parir do Planejamento Estratégico da
Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu.
- Monitorar a implementação das ações previstas
Planejamento Estratégico do Programa de Pósgraduação Interdisciplinar em Gestão Integrada
do Território - GIT/UNIVALE,
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estratégico e sua função, incorporando as novas diretrizes da
avaliação da CAPES, que inclui esse como item do quesito
Programa. O planejamento constou da análise do ambiente
externo e do ambiente interno, no qual se redefiniu o
posicionamento do Programa frente a realidade na qual está
inserido. Em seguida realizou-se a análise SWOT (pontos
fortes e pontos fracos; oportunidades e ameaças). Com base
nessas análises se definiu os campos estruturantes do Programa,
ou seja, quais são as temáticas de interesse, definindo-se um
quadro heurístico. O passo seguinte foi o estabelecimento das
grandes necessidades, a partir da compreensão das linhas de
tendência de evolução do GIT e as dificuldades para
acompanhar o movimento atual da pesquisa e pós-graduação,
considerando a nova Ficha de Avaliação da CAPES. Dessa
discussão foram estabelecidas dez grandes necessidades que
devem ser atendidas, considerando a meta estratégica de
apresentar um APCN do Doutorado com consistência para ser
aprovado. Na última etapa foi definido os vetores estratégicos
empreendedores e os vetores estratégicos defensivos.
4- Apresentação do material desenvolvido pela Comissão
Responsável pela Construção do Projeto Pedagógico e APCN
do curso de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional
Interdisciplinar em Saúde, Ambiente e Inovação, ao longo de
2020. Os documentos produzidos por essa Comissão foram:
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), Regimento do Curso,
Proposta de Auto Avalição do Programa e Diretrizes de
Trabalho de Conclusão do Curso. Todo o material produzido
irá subsidiar o preenchimento e submissão da APCN à CAPES
em 2021. Além destes, houve a coordenação e participação da
comissão nos eventos: Live sobre Vulnerabilidade e Território:
trilhas e desvios para/da interdisciplinaridade, realizada em
26/05/2020; Live sobre Infografia e Saúde, realizada no dia
24/06/2020; 18° Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica
coordenando a Sessão Temática: Saúde, Ambiente e Inovação.
- Criação, implementação e certificação no CNPq do grupo de
pesquisa “Empreendedorismo, inovação e desenvolvimento
territorial”. Esse grupo tem como objetivo oportunizar espaço
de reflexão sobre empreendedorismo, inovação e
desenvolvimento territorial com foco na interação e
cooperação entre os agentes locais. Contará com a participação
dos docentes envolvidos no Núcleo Universitário de
Empreendedorismo da UNIVALE - NUVEM e da Comissão
responsável pela elaboração da proposta do Mestrado
Profissional Interdisciplinar em Saúde, Ambiente e Inovação
Saúde da UNIVALE, além de professores convidados da
comunidade externa e interna da UNIVALE.
- Elaboração do instrumento de avaliação das atividades de
Iniciação Cientifica.
- Implementação de Acordo de Cooperação entre a
Universidade Federal de juiz de Fora (UFJF), Campus
Governador Valadares e a Fundação Percival Farquhar
Mantenedora da Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE/FPF. Objeto: Implementação, consolidação e
execução compartilhada do Projeto de colaboração de
professores da UFJF campus de Governador Valadares ao
corpo docente do Mestrado em Gestão Integrada do Território
da UNIVALE/FPF. Data da assinatura: 11 de setembro de
2020. Vigência: 03 (três) anos.
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- Live com o tema: “Inovações Tecnológicas: Healthtechs e
novas oportunidades”, realizada em 25/09/2020, no canal
YouTube da UNIVALE. A Live foi ministrada pelo Prof. Dr.
Hilton
Manoel
Ribeiro
Secretário
Municipal
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SMDCTI),
Governador Valadares/MG.
https://www.youtube.com/watch?v=Zp2QuZPwVrs
- Realização de reunião para discussão e construção de parceria
entre a UNIVALE e Unimed/GV visando o desenvolvimento
de pesquisas científicas na área da saúde. O encontro aconteceu
no dia 25 de setembro de 2020 e resultou na construção de um
Termo de Cooperação Técnico-Científica entre UNIVALE e a
Unimed GV, tendo como objeto a conjugação de esforços para
a realização conjunta de atividades relacionadas à pesquisa
científica e ao desenvolvimento tecnológico dentro da área de
abrangência dos partícipes, além de visar ao desenvolvimento,
implantação e fortalecimento de programas de pós-graduação
stricto sensu ofertados pela FPF/UNIVALE. O referido termo
encontra-se em fase final de aprovação.
https://drd.com.br/unimed -e-UNIVALE-discutemparceria-para-o-desenvolvimento-de-pesquisascientificas-na-area-da-saude/
- Realização de videoconferência envolvendo os integrantes da
Comissão Responsável pela Construção do Projeto Pedagógico
e APCN do curso de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado
Profissional Interdisciplinar em Saúde, Ambiente e Inovação,
do Núcleo Universitário de Empreendedorismo da UNIVALE
(NUVEM) e o Secretário Municipal de Desenvolvimento para
Ciência, Tecnologia e Inovação de Governador Valadares,
professor Dr. Hilton Manoel Dias Ribeiro. Durante a reunião,
realizada no dia 10 de setembro de 2020, foi discutida uma
sugestão de parceria do GT com a Secretária, com o objetivo
de proporcionar ampliação de conhecimentos e sua aplicação
na área social, educacional e da inserção regional, atendendo a
demandas profissionais e de fomento à pesquisa, bem como a
concretização da proposta do Programa de Mestrado
Profissional. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia e Inovação de Governador Valadares têm
buscado fortalecer e articular ações entre as instituições de
ensino superior, sociedade e governo para o desenvolvimento
do ecossistema de inovação e para tanto, criou o Conselho
Municipal de Inovação. Nesse conselho a UNIVALE terá uma
participação efetiva com um representante do NUVEM, ou
seja, participará das decisões em prol do interesse popular e
social.
https://www.UNIVALE.br/grupos-da-UNIVALE-formamparcerias-para-desenvolvimento-tecnologico-e-cientifico/
- Realização do 18° SIMPÓSIO DE PESQUISA E
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – UNIVALE “Responsabilidade
Social da Pesquisa Científica”, no período de 17 a 24 de
outubro de 2020 no formato virtual e gratuito. Participaram do
evento estudantes de graduação, pós-graduação lato e stricto
sensu, docentes e pesquisadores da UNIVALE e de outras
Instituições de Ensino Superior, interessados em conhecer e/ou
apresentar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão das
diferentes áreas do conhecimento, relacionadas às diversas
temáticas abordadas nesta edição. Foram 2015 participantes, de
16 estados brasileiros e 1034 trabalhos submetidos nas 31
sessões temáticas, coordenadas por docentes da UNIVALE.
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https://www.UNIVALE.br/simposio/
- Realização do Processo Seletivo complementar destinado ao
preenchimento de vagas do Programa de Pósgraduação Stricto Sensu em Gestão Integrada do Território,
nível de Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, da
Universidade Vale do Rio Doce (GIT/UNIVALE) para
ingresso no semestre letivo 2021/1, conforme EDITAL
UNIVALE Nº 075/2019, publicado em 19/12/2019. Para as 11
vagas ofertadas, participaram do processo seletivo 16
candidatos.
- Realização do Processo Seletivo para ingresso no Programa
de Pós-graduação Stricto Sensu em Gestão Integrada do
Território, nível de Mestrado Acadêmico. Interdisciplinar, da
Universidade Vale do Rio Doce (GIT/UNIVALE) no semestre
letivo 2021/2, conforme EDITAL UNIVALE Nº 013/2020,
publicado em 26/06/2020. Participaram do processo seletivo
20 candidatos. Dos 16 alunos matriculados, 03 (18,75%) eram
egressos da UNIVALE.
- Manutenção da oferta de disciplinas isoladas, com a
publicação do Edital nº 023/2020 - Programa de Mestrado
Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território (GIT) –
seleção de alunos especiais e alunos externos para disciplinas
isoladas – 2º semestre de 2020 publicado em 14//08/2020. Um
total de 05 alunos matricularam-se e cursaram as disciplinas
ofertadas em 2020/2.
- Promoção e realização de palestras com conteúdo de
diferentes áreas temáticas, buscando incentivar a Educação
Continuada. As palestras foram realizadas no formato de
“lives”
com
transmissão
ao
vivo
pelo
canal
YOUTUBE,COM/UNIVALE:
1- Tema: “Vulnerabilidade e território: trilhas e desvios para/da
interdisciplinaridade”, promovida pelo Programa de Mestrado
Gestão Integrada do Território (GIT/UNIVALE).
Palestrante: Prof. Dr. Eduardo Marandola Jr. (FCA/Unicamp)
Mediadores: Profa. Suely Maria Rodrigues e Profa. Fernanda
Cristina De Paula (GIT/UNIVALE)
Data: 26 de maio de 2020 – 19:00hs
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ze5odPmmlvw
2- Tema: “Infografia e Saúde”, organizada pelo Curso de
Design Gráfico, Curso de Farmácia e Comissão do Mestrado
em Saúde, Ambiente e Inovação. A live foi ministrada pelos
pesquisadores na área de Design Ricardo Oliveira da Cunha
Lima e Rafael Ancara, com moderação do professor Elton
Binda (UNIVALE).
Data: 24 de junho de 2020 – 19:00hs
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NHOq_wtZtOM
3- Tema: “Frente aos desafios da pandemia e aos desafios do
desenvolvimento local: entre a economia, cultura e ambiente”,
promovida pelo Programa de Mestrado Gestão Integrada do
Território (GIT/UNIVALE).
Palestrante: Prof. Dr. Luiz Oosterbeek (Instituto Politécnico de
Tomar – Portugal)
Mediadores: Prof. Haruf Salmen Espindola e Profa. Patrícia
Falco Genovez (UNIVALE)
Data: 16 de julho de 2020 – 19:00hs
- Realização do “I Com GIT”- Encontro da Comunidade GIT,
promovido pelo Programa de Mestrado Gestão Integrada do
Território (GIT/UNIVALE). O evento foi realizado
virtualmente nos dias 3 e 4 de setembro e contou com a
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participação de docentes, discentes, egressos e funcionários do
GIT. O objetivo foi promover a recepção dos ingressantes da
turma 2020.2 e, ao mesmo tempo, realizar a integração dos
novos estudantes com os veteranos, professores, funcionários e
egressos do GIT.
- Modernização da campanha publicitária do Mestrado Gestão
Integrada do Território (GIT/UNIVALE) para divulgação do
programa.
- Modernização e atualização das informações na página do
Mestrado Gestão Integrada do Território (GIT) no site da
UNIVALE, aumentando a visibilidade e divulgação do
programa.
- Continuidade e aprimoramento da oferta de disciplinas
obrigatórias e optativas do GIT ministradas por mais de um
docente de diferentes áreas do conhecimento, fortalecendo a
interdisciplinaridade preconizada pelo programa. Dentre as
disciplinas ofertadas em 2020, podemos citar:
ESTUDOS TERRITORIAIS I - Disciplina obrigatória (60h),
ofertada pelos professores Dr. Haruf Salmen Espindola
(História) e Dr. Evandro Klen Panquestor (Geografia). A
disciplina foi ministrada por dois professores com formações
distintas, porém complementares (Ciências Humanas).
ESTUDOS TERRITORIAIS II - Disciplina obrigatória (60h),
ministrada pelas professoras Dra. Patrícia Falco Genovez
(História) e Dra. Fernanda Cristina de Paula (Geografia).
FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA E PESQUISA – Disciplina
obrigatória (60h,) ministrada pelas professoras Dra. Maria
Celeste Reis Fernandes de Souza (área de formação Pedagogia)
e Dra. Renata Bernardes Faria Campos (área de formação
Biologia).
METODOLOGIA CIENTÍFICA - Disciplina obrigatória
(30h), que visa proporcionar a estudantes do GIT
conhecimentos relativos à metodologia científica. Consiste em
04 módulos ofertados por docentes de diferentes áreas de
formação.
Módulo 01 - Prof. Dr. Haruf Salmen Espindola (História) e
profa. Dra. Renata B. Faria Campos (Biologia).
Módulo 02 – Profa. Dra. Sueli Siqueira (Ciências Sociais) e
Profa. Dra. Patrícia Falco Genovez (História).
Módulo 03 e 04 - Prof. Dr. Leonardo de Oliveira Leão e Silva
(Enfermagem), Prof. Dr. Willerson Custodio da Silva
(Estatística), Prof. Dr. Mauro Augusto dos Santos
(Demografia).
SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO – Disciplina obrigatória,
é sempre ofertada por mais de um docente de áreas distintas.
No ano de 2020 (Turma 2020/1, 1º semestre e Turma 2020/2
segundo semestre) foi ofertada pela profa. Dra. Patrícia Falco
Genovez (área de formação História) e prof. Dr. Roberto Carlos
de Oliveira (área de formação Odontologia).
- Aumento da oferta do número de bolsas de iniciação científica
custeadas pela UNIVALE - BICUNIVALE, de 05 (cinco) para
10 (dez), aprovadas pela FPF em 12/12/2019 e implementadas
em 2020 a partir do Edital UNIVALE nº 004/2020 - PIBIC
UNIVALE
2020-2021,
publicado
em
10/02/2020.
Participaram deste processo seletivo 68 candidatos para as 10
vagas ofertadas, sinalizando o interesse de nossos alunos pelas
atividades de pesquisa.
- Manutenção do incentivo à iniciação científica a partir da
publicação do Edital UNIVALE nº 008/2020 - Processo
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Seletivo de Prestadores de Serviço Voluntário em Projetos de
Pesquisa, publicado em 06/03/2020. Participaram deste
processo seletivo 64 candidatos para as 32 vagas ofertadas. Tais
números reforçam o interesse de nossos alunos na participação
de atividades de pesquisa mesmo sem remuneração.
- Manutenção das atividades de Iniciação Científica mesmo
durante a pandemia. As atividades foram realizadas com
interações síncronas em encontros ao vivo pelo Google Meet
dos orientadores e seus respectivos alunos.
- Instituição pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão do Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise para
orientar e acompanhar as atividades acadêmicas relacionadas à
pós-graduação Lato e Stricto Sensu, durante a situação de
pandemia do Novo Coronavírus – COVID 19. A criação deste
comitê se deu em 13/05/2020, atendendo à Portaria UNIVALE:
031/2020. Dentre os componentes deste comitê destacamos a
participação da Profa. Dra. Elaine Toledo Pitanga Fernandes
(Assessora de Pesquisa e Pós-Graduação); Prof. Dr. Haruf
Salmen Espindola (Coordenador do Programa de Mestrado
Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território); Prof. Dr.
Roberto Carlos de Oliveira (Representante docente da PósGraduação Stricto Sensu) e Letícia Firmato Esteves Menta
(Representante discente da Pós-Graduação Stricto Sensu). As
reuniões acontecerem regularmente no ano de 2020 e diversas
ações foram implementadas conforme relatório produzido pelo
comitê.
- Implantação do novo sistema de registro acadêmico TOTVS,
que possibilitou a melhoria do processo de gestão e
acompanhamento da pós-graduação.
- Publicação da Portaria da Portaria FPF 004/2020 de
19/08/2020, atualizada pela Portaria FPF 007/2020 de
03/12/2020 - Regula a política de concessão de descontos nos
cursos de graduação, cursos de pós-graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu. Esta ação representa importante estratégia da
instituição visando o incentivo à qualificação de recursos
humanos.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO - ADMINISTRATIVAS PARA
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 a participação entre alunos e docentes em projetos de
pesquisa / iniciação científica como fundamento do processo de formação dos alunos.
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
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Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Realização do 18° SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO
CIENTÍFICA – UNIVALE “Responsabilidade Social da Pesquisa
Científica”, no período de 17 a 24 de outubro de 2020 no formato virtual
e gratuito. Participaram do evento estudantes de graduação, pósgraduação lato e stricto sensu, docentes e pesquisadores da UNIVALE
e de outras Instituições de Ensino Superior, interessados em conhecer
e/ou apresentar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão das diferentes
áreas do conhecimento, relacionadas às diversas temáticas abordadas
nesta edição. Foram 2015 participantes, de 16 estados brasileiros e 1034
trabalhos submetidos nas 31 sessões temáticas, coordenadas por
docentes da UNIVALE.
https://www.UNIVALE.br/simposio/
- Realização da 5a edição do Seminário Integrado do Rio Doce - SIRD
(20/10 e 06/11/2020). O evento reuniu pessoas que foram atingidas pela
tragédia, instituições de ensino, grupos de pesquisa e órgãos
representativos para debater questões relativas às consequências do
rompimento da Barragem da Vale/Samarco/BHP, em Bento Rodrigues,
que completou 5 anos no dia 5 de novembro de 2020. A programação
científica do evento foi completamente on-line e gratuita, com
transmissão ao vivo pelo canal da UNIVALE no YouTube. Além das
atividades remotas, no dia 5 de novembro, o Fórum Permanente em
Defesa da Bacia do Rio Doce e a Comissão de Atingidos do Território
de Valadares realizaram uma celebração ecumênica presencial, na Praça
da Bíblia, em frente a Agência Central dos Correios de Governador
Valadares, às 10h.
https://www.UNIVALE.br/seminario-rio-doce/
- Aprovação de novos Projetos de Pesquisa focados nas demandas da
região de inserção da UNIVALE, conforme RESOLUÇÃO CONSUNI
- 049/2020 (26/12/2020), para início no 1º semestre de 2021:
1 Governança Territorial Multiescalar no Território de Inserção do
Parque Estadual do Rio Doce – Território PERD.
2 Identidade Étnico-racial e Gênero: vulnerabilidade, violência e
território.
3 Prevenção de uso de álcool e seus problemas relacionados entre
adolescentes no povo indígena Maxakali/MG/Brasil.
4 Famílias Transnacionais: Gênero e Educação.
- Criação, implementação e certificação no CNPq do grupo de
pesquisa “Empreendedorismo, inovação e desenvolvimento territorial”.
Esse grupo tem como objetivo oportunizar espaço de reflexão sobre
empreendedorismo, inovação e desenvolvimento territorial com foco na
interação e cooperação entre os agentes locais. Contará com a
participação dos docentes envolvidos no Núcleo Universitário de
Empreendedorismo da UNIVALE - NUVEM e da Comissão
responsável pela elaboração da proposta do Mestrado Profissional
Interdisciplinar em Saúde, Ambiente e Inovação Saúde da UNIVALE,
além de professores convidados da comunidade externa e interna da
UNIVALE.
- Incentivo à participação de docentes e discentes em eventos
científicos internos e externos
- Participação de docentes como palestrantes em eventos de outras
universidades nacionais e internacionais

Ações de Melhorias Propostas
- Definir as linhas e projetos de
Iniciação científica nos projetos
pedagógicos dos cursos evidenciandoos no regulamento da iniciação
científica.
- Estímulo a participação de alunos e
docentes em Encontros, Conferências e
Congressos para apresentação de
trabalhos desenvolvidos nos cursos de
graduação da UNIVALE.
- Desenvolver e implementar um
sistema de registro e monitoramento da
produção científica dos docentes
envolvidos em projetos de pesquisa,
visando
o
levantamento
quali/quantitativo da mesma.
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DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO - ADMINISTRATIVAS PARA
PESQUISA /INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL.
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. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) ; NÃO (

) ; EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de
Melhorias
Propostas
- Mobilização para realização eventos artísticos-culturais envolvendo: Teatro - Criar u jornal
Universitário, Coral da UNIVALE.
impresso
a
ser
- Transmissão de eventos on-line como lives, minicursos, seminários, simpósio de distribuído
à
pesquisa, através de Plataforma stream Yard com transmissão via You Tube.
comunidade.
- Divulgação de ações via redes sociais e canais oficiais da UNIVALE como site e e-mails - Mobilizar eventos
“COMUNICADOS”, bem como Portal do Aluno, rádio e jornal impresso e on line.
artísticos-culturais
- Reformulação do Site Institucional e criação do Site FPF onde são inseridas todas as ações envolvendo: Dança
sociais, bem como o Selo ABMES.
da 3ª idade, efetivar
JORNALISMO E PUBLICIDADE
a criação do Coral da
- Colocar a Agência Experimental dos cursos à disposição de instituições artísticas e UNIVALE
culturais, para a realização de ações nos âmbitos artístico e cultural.
Estabelecer
PEDAGOGIA
parcerias
com
Teatro Universitário:
instituições
de
- O curso de Pedagogia fomentou a produção artístico-cultural da série “Poesia no caos”, proteção ambiental,
via Instagram. Cada intérprete-criador apresentou uma poesia para nos aliviar no tempo de artísticas e culturais
distanciamento social.
da região de inserção
- O curso de Pedagogia realizou a produção artístico-cultural da peça: “Os sete pecados da para o fomento de
pandemia”, tinha como propósito uma relação cômica, entre os sete pecados capitais e as projetos culturais.
ações que realizamos em nosso dia-a-dia. O texto foi uma escrita coletiva e contou com a Colocar
à
supervisão
e
direção
do
professor
Valdicélio
Martins
dos
Santos. disposição
de
https://www.youtube.com/watch?v=afDXQKyFDMo
instituições artísticas
- O curso de Pedagogia teve aprovação no edital Doce da Fundação Renova com o projeto e culturais os meios
“Teatro Universitário UNIVALE: Interlocução entre universidade e comunidade”, em disponíveis
na
2020, através de um edital realizado pela Fundação Renova.
UNIVALE para a
- Incentivamos a produção acadêmica: Apresentação de artigo científico completo no realização de ações
Congresso
Internacional
Interdisciplinar
em
sociais
e
humanidades: de desenvolvimento
https://www.even3.com.br/anais/coninter2020/298597-projeto-de-extensao-teatrocultural e artístico.
universitario-UNIVALE--experiencia-de-uma-educacao-sensivel-com-jovensJORNALISMO E
universitarios/
PUBLICIDADE
- O curso publicou Artigo completo e resumo: PROJETO DE EXTENSÃO TEATRO Estabelecer
UNIVERSITÁRIO UNIVALE: EXPERIÊNCIA DE UMA EDUCAÇÃO SENSÍVEL parcerias
com
COM
JOVENS
UNIVERSITÁRIOS.
https://www.UNIVALE.br/wp- instituições artísticas
content/uploads/2018/11/Anais-2020.pdf.
e culturais da região
- O curso publicou artigo completo submetido à revista FACS/UNIVALE: A GENTE NÃO de inserção para o
QUER SÓ COMIDA, A GENTE QUER COMIDA, DIVERSÃO E ARTE: fomento de projetos
EXPERIÊNCIAS TEATRAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA
culturais;
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- Anjos da Alegria:
Produzimos o documentário Anjos da Alegria para a sessão cultural do 18º Simpósio de
Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE:
https://www.youtube.com/watch?v=ae6XmiqzHKE&t=10s
- O curso teve o Projeto selecionado para recebimento de recursos do MPT, que possibilitou
o Tele atendimento para pacientes do Hospital Municipal. Aquisição de equipamentos
tecnológicos para o tele atendimento. Aquisição de instrumentos musicais, figurino e
maquiagem e outros materiais necessários.
- Foram produzidas 4 lives
Live
com
palhaços
do
Brasil:
Entre
risos
e
afetos:
https://www.youtube.com/watch?v=2gDVgfVFnPo&t=3s
Produzimos
vídeo
para
o
Natal:
https://www.youtube.com/watch?v=ImXbbFn2yPs&t=42s
- Realizamos a @ lives via instagran:
https://www.instagram.com/tv/CFkunXZi9N0/?igshid=128sav0en0mi
Temas: A música e a palhaçaria de hospital; Eu-palhaço em tempos de pandemia.
- O curso firmou parceria com a Agência Experimental Júnior Jornalismo e PP para
produção das peças de comunicação do grupo para divulgação nas mídias digitais.
- O curso fomentou a Produção científica por meio de:
- Artigo completo:
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao/article/view/19689/pdf
- Resumo simples nos Anais UNIVALE: https://www.UNIVALE.br/wpcontent/uploads/2018/11/Anais-2020.pdf.
- O curso teve a Aprovação de resumo simples Projeto Anjos da Alegria: Práticas de
humanização e Ludicidade no Hospital Municipal de Governador Valadares no 9° CBEU:
congresso Brasileiro de Extensão Universitária: redes para promover e defender os direitos
humanos – UFMG.
- Brinquedoteca - atividades de estímulo à produção artístico-cultural.
- Realizamos o Assalto Poético: Produzimos a live : “Assalto Poético virtual” na sessão
cultural do 18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE, ressaltando a
integração arte e ciência na academia. Articulação para participação de poetas
valadarenses, parceria com o Sarau do PSIA e Teatro Universitário.
www.youtube.com/watch?v=IXacAuFl_Ew
- Produzimos a série em vídeos “Assalto Poético virtual” em uma playlist recheada de
poesia no canal da universidade, com participação de poetas do Sarau do PSIA, Teatro
Universitário e poetas espalhados pelo Brasil afora, como a poeta Maria Rezende do Rio
de Janeiro e da poeta Líria Porto, de Araxá, vencedora do Prêmio Jabuti 2018. A Play List
foi organizada com a edição de vídeos e postagens pela UNIVALE TV e Assessoria de
Comunicação
e
está
disponível
em:
www.youtube.com/watch?v=1sxY5uqOEEM&list=PL_8WsEIyzCxcxKnltYiqEp4qwiW4xQ8w
- Produzimos o AssalTEEN Poético: integração universidade e Educação Básica com a
gravação de poemas pelas estudantes da Escola Municipal Adelina Realina Costa, em 08
vídeos
que
podem
ser
acessados
em:
https://www.youtube.com/watch?v=OpvIws7OH5k&list=PL_8WsEIyzCxf6pN_IPybUJ8
7_8xdD-65L . Os vídeos foram postados no Instagram da Pedagogia e veiculados na
programação da UNIVALE TV na TV Leste
- Produzimos a série Piquenique poético: em 12 vídeos gerados pela parceria com o
Colégio Franciscano Imaculada Conceição, com a participação de crianças que declamaram
ou leram poemas autorais abordando a sustentabilidade e meio ambiente. Os vídeos estão
sendo editados pela UNIVALE TV para comporem a Playlist “Piquenique Poético”, no
Youtube.
- Realizamos de Piqueniques poéticos virtuais – contações de estórias em aulas síncronas
para crianças da Educação Básica como uma das atividades da Brinquedoteca, estimulando
a leitura e ampliando o repertório literário das crianças.
- Realização de Minicurso de contação de estórias para estudantes do curso, desenvolvendo
criatividade, imaginação e ampliação do repertório literário das estudantes.
- Produção de Podcast Pedagogia: com contação de histórias gravadas pelos estudantes
como produto do minicurso. As publicações foram organizadas por gêneros literários:

- Incentivar, por
meio de prêmios,
publicações
e
publicidade,
o
envolvimento
de
docentes e discentes
em
atividades
culturais e artísticas
associadas
aos
cursos de graduação.
Teatro
Universitário
Abertura de edital
para participação de
novos integrantes do
TU e possibilidade
de execução do
projeto,
considerando
a
situação
de
pandemia
e
protocolos
de
segurança.
-Criar o Centro de
Memória Projeto do
Centro de Memória
da UNIVALE
-Criar um Edital
para
viabilizar/implement
ar a política de
promoção cultural
que já existe na
instituição
destinando bolsistas,
espaço físico, horas
de profissionais para
implementar
as
ações culturais com
aprovação da FPF.
- Reativar o Núcleo
de
Cultura
da
UNIVALE
com
atribuição
de
professores e local
para
maior
articulação
institucional
e
diálogo
com
a
comunidade
Ampliar
o
atendimento
da
Brinquedoteca
do
Curso de Pedagogia
como
espaço
privilegiado
para
produções artísticas
e culturais para
outros cursos.
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Contos, fábulas e poemas e compartilhadas com profissionais da Educação Básica da rede
pública e privada e comunidade em geral. As estórias estão disponíveis na plataforma
Anchor, em: https://anchor.fm/pedagogiaUNIVALE
Realização de Seminários Integradores: No primeiro semestre de 2020, o projeto integrador
teve como ponto de partida uma discussão sobre o filme “Como estrelas na terra”. O enredo
do filme faz aflorar uma discussão sobre o papel da arte como ferramenta de transformação
e a valorização das competências e habilidades do estudante, afastando uma visão
determinista sobre os alunos. A arte e os demais aspectos do filme foram discutidos ao
longo de algumas semanas em uma interlocução com os conteúdos das disciplinas em
andamento. Como produto desse processo, as alunas foram motivadas a demonstrar por
meio da arte os percalços, aprendizados e reflexões acerca do isolamento social. Produzir
livremente um objeto de arte sobre as atividades realizadas durante o momento de
isolamento social fez com que as estudantes reavaliassem esse período, e conseguissem
ressignificar alguns aspectos vividos. As técnicas empregadas foram a pintura, a dobradura
em papel, teatro de fantoches, canto, e até mesmo a produção remota de um vídeo inspirado
nos “challenge” de redes sociais como o TikTok. No segundo semestre, o tema foi “A
relação família-escola e os desafios do ensino remoto”, sendo discutidos os diversos
aspectos da relação ensino-aprendizagem mediados por tecnologias e distantes fisicamente
dos ambientes escolares. Além disso os alunos foram convidados a refletir sobre alguns
aspectos em relação a suas próprias vivências durante o período de isolamento. Como a arte
é uma forma de expressão dos afetos, mais uma vez foi empregada como forma de registro
do percurso de cada estudante. Além dos registros escritos, os afetos foram expressos por
meio de poemas declamados e compartilhados por meio de vídeo ou áudio. As alunas
também se expressaram por meio do canto e da música. Muitos dos áudios foram
transformados em um podcast. Outras roteirizaram, atuaram e editaram vídeos
demonstrando micos e gafes do período de isolamento. Houve quem demonstrasse
habilidades artísticas adquiridas ou aperfeiçoadas nesse período, como tocar um
instrumento, pintar as paredes da casa, ou ilustrar um livro infantil. A arte se fez presente
nos mais diversos aspectos e de formas variadas, sempre marcada pela expressão de afetos
e pela capacidade de fazer a vida fluir com mais leveza.
- Aulas Magnas: As aulas magnas do curso buscaram o fio da arte em toda sua potência
expressiva por meio da literatura e da música, com participação de contadora de estórias do
Projeto Fuscoteca e da cantora Érika Timóteo. As aulas magnas foram momentos de
vivência de experiências artítico-culturais que transversalmente dialogam com os direitos
humanos, a inclusão social, a diversidade étnico-racial, a defesa do meio ambiente e da
memória cultural.
MEDICINA VETERINÁRIA
- Dentro da disciplina de Sociologia e Extensão rural, ofertada no 2º período do curso, os
alunos realizaram trabalhos e é abordado o tema da diversidade cultural, onde são discutidas
várias faces deste assunto.
ESTÉTICA E COSMÉTICA
- Na disciplina de História e Fundamentos da Estética os alunos apresentaram um seminário
sobre diversidade étnica no formato de teatro e/ou caracterização
- Realizamos a construção de maquete das camadas da pele na disciplina de Pele e Anexos,
que posteriormente é utilizada no projeto CAIGE em palestras aos idosos sobre os cuidados
diários com o corpo.
ODONTOLOGIA
- Participação no Projeto Anjos da Alegria
- Tivemos professores e acadêmicos vinculados a pesquisa no SAIS
- Participação de acadêmicos em eventos culturais institucionais
NUTRIÇÃO
- Participação do Curso de Nutrição no Projeto de Extensão Anjos da Alegria UNIVALE.
ARQUITETURA E URBANISMO
- Participação de discentes e docentes do curso na organização física do café cultural
- Realizamos a produção de maquetes para que outros cursos trabalhem a prática com os
alunos e também na extensão, como as maquetes das casas acessíveis, que foram
trabalhadas junto ao curso de fisioterapia e são utilizadas pelos idosos do CAIGE.

- Definir nos dois
Campi um ambiente
específico
para
intervenções
artísticas e culturais
dos estudantes.
Organizar
e
realizar um evento
envolvendo todos os
Centros Acadêmicos
e Ligas relacionados
às
temáticas
transversais
(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
étnicoracial).
Estimular
Política de incentivo
à
criação
de
coletivos
acadêmicos
(relacionadas
às
temáticas)
grupos
culturais e eventos
para
ampliar
discussão
das
temáticas.
(Sugerimos
seminários/eventos
entre os centros
acadêmicos);
Implantar totens nos
Campi com imagens
de ações ambientais,
culturais, artísticas e
do
patrimônio
cultural
–
com
QRCode para saber
mais. Isso possibilita
ampliar estratégias
de divulgar aos
estudantes
e
comunidade as ações
ambientais,
culturais, artísticas e
do
patrimônio
cultural realizadas
pela universidade.
- Anjos da Alegria:
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- O Professor João Marcos produziu revistas em quadrinhos, como parte de projeto de
iniciação científica e também outras ilustrações usadas como “inspiração” para docentes da
instituição e também desenvolvimento da arte do Prêmio Inovação.
AGRONOMIA E AGRONEGÓCIO
- Projetos integradores do curso de Agronomia foram finalizados com apresentações
artísticas dos alunos. Projeto integrador Agronomia: semestre 2020.1
- Neste ano os estudantes produziram a paródia no contexto da Língua Portuguesa como
internalização do conteúdo estudado da disciplina de Leitura e Produção de Textos no 1º
período de Agronomia - professora Mirele Coura Cavalcante - junho / 2020. Para
ressignificar o ensino da Língua Portuguesa e oportunizar aulas diferenciadas, foi proposto
uma paródia com música para que os alunos envolvessem os estudos feitos durante o
semestre letivo de forma criativa e sistematizada, no intuito de promover a internalização
dos conteúdos, pois sabe-se que as estratégias de ensino que envolvem atividades
colaborativas promovem uma efetivação no ensino do conteúdo.
- Aprimoramento e inovação das sessões culturais na programação do 18º Simpósio de
Pesquisa e Iniciação Científica, realizado no período de 17 a 24/10/2020.. Valorizando a
arte como instrumento humanizador, estas sessões objetivaram articular o conhecimento
científico e a participação de docentes e discentes em atividades culturais e artísticas
reconhecendo as múltiplas dimensões do ser, do saber, do saber fazer e do conviver. As
sessões foram transmitidas
pelo canal YOUTUBE.COM/UNIVALE conforme
programação detalhada em: https://www.UNIVALE.br/simposio/
1-Lançamento do Livro – Caminhos da luta pela terra no vale do Rio Doce. Conflitos e
estratégias.
2- Identidade cultural.
3- Assalto poético.
4- Apresentação do Documentário do Anjos da Alegria.
5- Recital de piano.
6- Teatro universitário.

O
que
pode
melhorar?
- Brinquedoteca
É possível melhorar
as
atividades
ofertadas
estabelecendo
parceria com a
Agência
experimental
do
curso de Jornalismo,
PP e Design Gráfico
para produção de
materiais em forma
de E-books.
É possível ampliar a
parceria
com
UNIVALE TV para
gravação
das
contações de estórias
em programetes.
É possível ainda
ampliar
o
atendimento
da
Brinquedoteca
ao
público acadêmico,
na ´perspectiva de
um
espaço
de
estímulo
às
atividades artísticoculturais,
com
oficinas
sobre
Ludicidade,
corporeidade,
escutatória, Arte e
Educação.

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO,
INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO
ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS
MODALIDADES.
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.
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2: Atender, dentro da capacidade implantada, as demandas sociais da região de inserção
da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, articuladas com as políticas e prioridades
institucionais.
Meta 1: Consolidar e ampliar as atividades de extensão e ação comunitária. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
DIREITO
- Realização de atividades extensionistas curricularizadas
- O curso realizou campanha de Doação de Sangue para o
HEMOMINAS em GV
- Ação do curso para campanha de doação de brinquedos a
crianças carentes (Dia das Crianças)
- Campanha de Doação de Fraldas ao Casa de Convivência
permanente
- Realização de trabalhos Direito na comunidade
- Participação de ação no Balcão da Cidadania
- O curso realiza atividades direcionadas para a comunidade no
EAJ – Escritório de Assistência Judiciária
- Formação acadêmica em Estágio Curricular Regulamentado
-Realização de atividades direcionadas para a Ética e Cidadania
JORNALISMO E PUBLICIDADE
- Estágios curriculares supervisionados, buscando, além
da formação do acadêmico, o atendimento às necessidades da
comunidade.
MEDICINA VETERINÁRIA
- O curso está em todo o 2º semestre letivo de cada ano,
abordando em seu Projeto Integrador, atividades de cunho
extensão, a fim de cumprir o percentual de 10% da carga horária.
Em 2020/2 trabalhamos da seguinte forma: Projeto integrador do
curso, referente a todas as disciplinas e envolvendo todos os
períodos, onde os alunos, fizeram uma pesquisa de campo de
forma virtual (google questionário) e desta pesquisa eles
promoveram ebook de orientação e informação dos mais diversos
temas dentro da veterinária, como por exemplo: quais vacinas um
cão deve tomar em sua vida; quais os melhores tipos de alimentos
para cão e gato; o que uma castração em animais macho e fêmea.
Essas produções foram postadas no Instagram do curso, para
futuras consultas do público que visitar a página.
FONOAUDIOLOGIA
- O curso de Fonoaudiologia desenvolveu com os alunos dos 1ºs
períodos uma análise do mercado de trabalho da profissão, a
postura ética-humanitária dos profissionais ativos e realiza a
reescrita do código de ética de forma digital e com linguagem
mais prática e simples, para que o mesmo fique mais acessível
para consultas durante os primeiros anos do curso, até os alunos
estarem familiarizados.
ESTÉTICA E COSMÉTICA
- Os alunos participaram da produção completa do evento
Encontro Multiprofissional de Estética em Saúde. O projeto tem
função de levar informações à comunidade sobre cuidados com a
pele e o corpo. A atividade é de cunho extensionista por ser
totalmente produzida por alunos de todos os períodos.
- O curso conta com duas disciplinas de caráter extensionista.
Atendimento supervisionado em estética corporal e atendimento

Ações de Melhorias Propostas
- Definir quais os programas e projetos de cada
área, inseri-los nos projetos pedagógicos dos
cursos e no regulamento de Extensão; Elaborar
Planejamento de Atividades por curso.
- Realizar fóruns periódicos com a sociedade
civil, discutindo temáticas específicas, tais
como
responsabilidade
social,
sustentabilidade, cidadania, violência, saúde,
inclusão social, emprego; educação ambiental;
direitos humanos.
- Organização de encontros científicos, abertos
à participação da comunidade, de natureza
interdisciplinar, dando ênfase à discussão de
problemas de interesse da região de influência
da UNIVALE.
- 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.
- Atendimento nos estágios obrigatórios aos
pacientes da comunidade na Clínica Escola de
Fisioterapia.
- Criação ambulatório para atendimento a
pacientes Pós-COVID, como forma de atender
as demandas da comunidade.
- Projeto Paope e Paope itinerante, possibilita o
acesso e atendimento a pacientes especiais e
acamados.
- Programa de Extensão CAIGE: Atendimento
multiprofissional à idosos da comunidade.
FISIOTE
- Projeto de Extensão Anjos da Alegria: Projeto
multiprofissional de Humanização.
- Programa no Ambulatório de Lesões com
atendimento multiprofissional à pacientes com
úlceras.
JORNALISMO E PUBLICIDADE
- Definir as atividades de extensão como parte
de determinadas disciplinas, efetivando a
curricularização da extensão, nos moldes
regulamentados pelo CNE;
- 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;
- Fomentar parcerias com os poderes públicos,
organizações e instituições comunitárias,
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supervisionado em estética corporal. Consiste em oferecer à
comunidade atendimentos estéticos em saúde conforme sua
necessidade.
BIOMEDICINA
- O Seminário Integrador 2020/2 foi em caráter extensionista. Os
alunos realizaram a construção de um e-book com informações
completas sobre a COVID-19. O material foi disponibilizado à
comunidade através do site da UNIVALE.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
-No curso de Sistemas de Informação a curricularização da
extensão foi realizada nos projetos integradores que buscam
interagir com a sociedade em busca de problemas reais para que
os alunos possam pensar em soluções que atendam às
necessidades da população.
ODONTOLOGIA
- O curso de Odontologia está implantando a curricularização da
extensão, iniciamos através das disciplinas de Saúde coletiva e
Estágios curriculares supervisionados em saúde coletiva e ESF.
- Trabalhamos de forma interdisciplinar as disciplinas de
Empreendedorismo e Saúde coletiva III, buscando uma relação
com o mercado de trabalho e responsabilidade com comunidade.
- Todos os estágios curriculares supervisionados do curso
trabalham com atividades a comunidade. Trabalhos relacionados
a promoção, prevenção e educação em saúde. Atendimentos
clínicos e reabilitação da saúde bucal.
NUTRIÇÃO
- A Atividade Modular: a atividade foi desenvolvida no Curso
baseadas nos princípios de flexibilização e interdisciplinaridade
visando a incorporação de novas formas de aprendizagem pelo
estudante, com o objetivo de integrar o conhecimento por meio
do diálogo entre as disciplinas. O valor atribuído a este trabalho
correspondeu a 10% do total de pontos e CH distribuídos no
semestre, que é registrado através da APS, em todas as
disciplinas. A Atividade Modular tem caráter extensionista,
representando a extensão curricular no Curso de Nutrição. Foram
desenvolvidos e-books e podcasts. Tema da Atividade Modular
2020/1: Nutrição e envelhecimento; Tema da Atividade Modular
2020/1: Prato Saudável – Alimentação é mais que ingestão de
nutrientes.
- Foram realizados os estágios de Nutrição em Saúde Pública,
Alimentação Escolar, Nutrição em Serviço de Alimentação e
Nutrição Clínico Hospitalar considerando a legislação vigente
em tempos de Pandemia e todos os cuidados necessários. O
estágio foi presencial.
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
- No curso Gestão de Recursos Humanos a curricularização da
extensão é trabalhada nos Projetos Integradores. São definidos
temas a partir de demandas da comunidade local, que envolvem
aspectos da gestão de RH.
ARQUITETURA E URBANISMO
- Ofertamos a Pós-Graduação vinculada ao Curso, para que o
egresso tenha oportunidade de continuar na instituição e se
aperfeiçoar na profissão.
- Desenvolvemos o Projetos em Parceria com a Prefeitura da
cidade de da região, através da ARDOCE, onde possibilita
trabalhar a extensão e o aluno tenha a vivência da profissão e das
necessidades dos “clientes”.
- Realizamos o Projeto Integrador são definidos temas a partir de
demandas da comunidade local, buscando interagir com a

associativas e privadas que viabilizem sinergias
para atividades conjuntas em benefício dos
vários segmentos da sociedade.
PROPEX
- Realizar fóruns periódicos com a sociedade
civil, discutindo temáticas específicas, tais
como violência, educação, saúde, inclusão
social, emprego.
- Ampliar o fomento para 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.
- Efetivação da implementação das bolsas de
extensão para o primeiro semestre 2021.
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sociedade em busca de problemas reais para que os alunos
possam pensar em soluções que atendam a essas necessidades.
- Promovemos ações no Escritório Modelo do Curso de
Arquitetura
AGRONOMIA E AGRONEGÓCIO
- Desenvolvemos o Projeto integrador Agronegócio: produção de
cartilhas e podcasts com conteúdos técnicos para comunidade.
PEDAGOGIA
- As ações de extensão já estão descritas com os projetos Teatro
Universitário e Anjos da Alegria.
Contudo podemos destacar atividades decorrentes de
curricularização da extensão e produtos de extensão decorrentes
dos laboratórios do curso:
- Produtos de extensão - Podcasts Contação de estórias, Série de
vídeos Assalto Poético, AssalTEEN Poético e Piquenique
Poético em play list no Youtube UNIVALE. Lives Assalto
Poético, Live e Documentário Anjos da alegria, Peça Os 7
pecados da pandemia (Teatro Universitário), Participação em
Live “Recomendações para o retorno das atividades da Educação
Infantil a convite do curso de Enfermagem.
- Curricularização da extensão: Projeto compreensão leitura
produzindo material didático para crianças da Educação Básica
no contexto de pandemia na disciplina alfabetização e
Letramento II.
- Práticas com adolescentes – pesquisa com jovens da
universidade e depois pelas redes sociais com temáticas juvenis.
- Práticas educativas com crianças – mapeamento das
brincadeiras de crianças durante a pandemia, seminário online
sobre brincadeiras, produção de vídeos com elaboração de
brinquedos e realização de brincadeiras em família. Elaboração
de um E-book com orientações para brincadeiras em casa (ainda
em finalização).
PROPEX
- Formação, incentivo e acompanhamento das atividades de
extensão como parte de determinadas disciplinas, efetivando a
curricularização da extensão, nos moldes regulamentados pelo
CNE e pela Política de Extensão da UNIVALE.
- Aprovação e publicação da Política de Extensão da UNIVALE.
- Ação contínua de monitoramento dos projetos de extensão
institucionais
- Realização anual do VII Fórum de Extensão da UNIVALE com
o objetivo de firmar parcerias com o DSEI e a SRS para projetos
de extensão no campo da saúde em Governador Valadares e
região.
- Fomento para 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.
- Incentivo a articulação dos cursos com a comunidade, mediante
adoção de convênios que propiciem campos de formação e de
prestação de serviço.
- O convênio com a CIMDOCE foi temporariamente suspenso
em função do contexto da pandemia.
- Validação da possibilidade de oferta de bolsas específicas para
a participação dos estudantes em ações de extensão
institucionais.
- Adaptação dos projetos da UNIVALE para continuidade no
período da pandemia. Tanto os projetos institucionais quanto os
curriculares.
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Meta 2: Adotar política de desenvolvimento da extensão com projetos autossustentáveis.
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

)

EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Ações de Melhorias Propostas
DIREITO
- Consolidar e ampliar as
- Realização de Atividades de extensão curricularizadas no âmbito do curso; atividades de extensão e ação
- Proposta de parceria junto ao CASAI
comunitária.
- Desenvolvimento do projeto: Direito na Comunidade
- Firmar parceria junto ao CASAI
- Realização do Balcão da Cidadania
PUBLICIDADE
E
NUTRIÇÃO
PROPAGANDA
- Realização de atividade modular com as temáticas Alergias e Intolerâncias Desenvolver
programas,
alimentares, Prato Saudável – alimentação é mais que ingestão de nutrientes e projetos e atividades de extensão
Nutrição e Envelhecimento, baseadas nos princípios de flexibilização e sustentados em parceria com
interdisciplinaridade visando a incorporação de novas formas de instituições públicas e privadas.
aprendizagem pelo estudante, com o objetivo de integrar o conhecimento por PROPEX
meio do diálogo entre as disciplinas. Foram desenvolvidos e-book e podcasts.
- Manter o percentual mínimo de
ARQUITETURA E URBANISMO
2%
a cada ano de participação dos
- Participação em projetos de parceria com a Prefeitura da cidade de da região,
alunos
em atividades de extensão
através da ARDOCE, onde possibilita trabalhar a extensão e o aluno tenha a
não
curriculares.
vivência da profissão e das necessidades dos “clientes”.
- O curso define as temáticas do Projeto Integrador a partir de demandas da - Alcançar 100% dos alunos em
de
extensão
comunidade local, buscando interagir com a sociedade em busca de problemas atividades
curriculares.
reais para que os alunos possam pensar em soluções que atendam a
Desenvolver
programas,
essas necessidades.
projetos
e
atividades
de
extensão
- Desenvolvemos ações no Escritório Modelo do Curso de Arquitetura.
sustentados
em
parceria
com
AGRONOMIA:
instituições
públicas
e
privadas.
- O curso desenvolveu as ações de extensão do curso com a Horta terapêutica
vinculado ao CAIGE trabalham de forma intencional na busca de promoção
de atitudes éticas, da cultura de paz e da defesa dos direitos da pessoa por meio
da socialização. Apesar da suspensão presencial em 2020, foram gravados
vídeos e enviados nos grupos de WhatsApp;
- O curso contemplou como um dos seus objetivos específicos formar
profissionais para atuar nas cadeias produtivas do agronegócio visando
práticas sustentáveis de viabilidade ambiental. Além da educação ambiental
ser trabalhada de forma transversal disciplinas como Ecologia e Entomologia
Geral encabeçaram a discussão em 2020.
PROPEX
- Consulta aos coordenadores de graduação sobre atividades de extensão com
potencial para geração de renda.
- O Projeto Anjos da Alegria concorreu ao edital do Ministério Público do
Trabalho, sendo contemplado com verba para desenvolvimento das ações
propostas.

4.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
A comunicação organizacional, concebida por Kunsch (2003, p. 243) como “fenômeno
inerente aos agrupamentos de pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam”, configurase como processo estratégico que abarca todas as atividades da organização e os diferentes
públicos de relacionamento e, dessa forma, deve ser desenvolvido de forma integrada:
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comunicação institucional, comunicação interna, comunicação administrativa e comunicação
mercadológica. Configura-se, assim, como a soma das atividades de comunicação realizadas pelas
diversas áreas da organização, ainda que haja diferenças e peculiaridades entre elas, mas atuando
de forma alinhada com vistas ao alcance dos objetivos organizacionais.
Nesse viés, a comunicação organizacional situa-se como pilar de apoio ao desenvolvimento
da UNIVALE, inspirando credibilidade, contribuindo para garantir fidelização da marca e, em
consequência, valorizando a cidadania, a atuação sustentável e o desenvolvimento sociocultural.
Isso se dá por meio de processos comunicacionais alicerçados na missão, na visão, nos valores e
nas estratégias da Universidade. Assim, a comunicação organizacional contribui para ressaltar os
diferenciais das organizações por meio de ações de relacionamento e de divulgação que
evidenciam seu potencial, benefícios e vantagens em relação às demais instituições. Além disso,
reforça o posicionamento da marca, da imagem e da reputação para estabelecer e manter os
vínculos de confiança necessários a um relacionamento ético, fundamentado na contribuição das
organizações para a comunidade na qual está inserida.
A UNIVALE adota essa visão de comunicação estratégica respeitando o compromisso com
a educação como patrimônio público social e a atuação como instituição que oferece serviços
educacionais à sociedade. Compromete-se com a busca contínua de recursos materiais e
financeiros e seu uso consciente, além da execução das exigências acadêmicas legais intrínsecas à
condição de universidade.
O papel estratégico da Comunicação Organizacional na UNIVALE tem como alicerce a missão, a
visão, os valores e o negócio da organização, descritos no Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI 2020 – 2024, a saber:

MISSÃO
Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes,
éticos

e

comprometidos

com

o

desenvolvimento

humano

VISÃO
Ser referência como instituição educacional inovadora, comunitária e inclusiva.
VALORES
Compromisso com:
1. A excelência na formação
2. A responsabilidade social e ambiental
3. Comportamento ético

e

regional.
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4. Transparência na comunicação
5. Respeito à vida e à pluralidade
6. Resiliência
7. Empatia
8. Cuidado com as pessoas
NEGÓCIO
A transformação de vidas por meio da educação.

Para a construção do seu documento institucional, a UNIVALE considera o contexto da
sociedade contemporânea no qual as organizações são desafiadas continuamente por fatores
externos (novas demandas sociais, acirramento da concorrência, marcos regulatórios mais
exigentes, oscilação das condições socioeconômicas, surgimento de novas tecnologias) que lhes
impõem a necessidade de uma contínua atenção e transformação, sem as quais correm o risco de
desaparecer. Nesse cenário, adota a concepção de gestão estratégica considerando o seu
compromisso com a transformação de vidas por meio da educação e todos os quesitos e princípios
a ele relacionados. No que tange à atuação integrada e estratégica da comunicação organizacional,
adota como princípios:
1 - A comunicação, apreendida como processo participativo e dialógico de produção, circulação,
debate, acesso, compartilhamento, apropriação, ressignificação e intercâmbio de informações e
sentidos, deve promover o respeito à liberdade, ao pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, bem como o apreço à diversidade e à tolerância;
2

- A comunicação é um dos processos integradores da vida em sociedade e, portanto,

elemento indispensável para a formação cidadã e para o exercício da cidadania, capaz de estimular
a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber;
3 - A comunicação é uma área transversal a todas as áreas de atuação da UNIVALE e, portanto,
atua como processo estruturante de sua missão, na medida em que promove a circulação de
informações e de valores estratégicos acerca do ensino de qualidade, da valorização dos
profissionais da educação, da formação cidadã e do diálogo com a sociedade, além de compor as
áreas de ensino, pesquisa e extensão;
4 - A ética, o respeito e a transparência são marcas da comunicação da UNIVALE em todos os
seus âmbitos, independentemente do processo e da ação comunicativa;
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5

- O diálogo com os diferentes públicos de relacionamento e a participação social no

direcionamento dos processos comunicativos da UNIVALE deve ser assegurado por meio de
ações de informação e de relacionamento;
6

- A comunicação organizacional da UNIVALE deve contemplar a diversidade cultural,

regional e social da população de seu âmbito de atuação, bem como os diferentes contextos em
que se expressam;
7 - Devem ser valorizados, por meio dos processos e ações comunicativas, a idoneidade, a
disciplina, a dedicação, a seriedade, a participação, o espírito de equipe, a eficiência e o respeito
ao indivíduo e à instituição;
8-

- A comunicação organizacional deve reforçar a noção do processo de ensino-

aprendizagem como fundamental para preparar um cidadão, com conhecimentos científicos e
humanísticos, capaz de interferir positivamente em um mundo diversificado e complexo.
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, 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 PTA, murais, mídias Sociais, chat de atendimento, e-mail institucional e Informatela
(mensagens disponibilizadas na tela dos computadores), juntamente com a área Comercial, foi
criado a atendente virtual “Val”, aumentando assim a possibilidade de atendimento aos alunos e
comunidade, bem como a criação do Portal do Egresso para promover uma maior interação com
os interessados na educação continuada que a Universidade oferece.

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE.
Objetivo 1: Fortalecer a marca UNIVALE e consolidar sua imagem com instituição
comunitária de referência em sua área de abrangência.
Meta: Tornar a UNIVALE referência em ensino, pesquisa e extensão para seus públicos e
para a comunidade em que está inserida. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do
PDI).
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Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM ANDAMENTO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Criação de campanhas institucionais vinculadas através de
rádio, redes sociais, portfólio de cursos impressos em formato
de folder,
- Veiculação diária nas realizas das ações tanto no âmbito
pedagógico quanto no âmbito comunitário, na mídia impressa
e televisiva;
- Monitoramento de imagem institucional, bem como
acompanhamento de trafego de redes sociais e sites,
- Reformulação dos sites com conteúdos bem como criação do
portal do egresso, site FPF, ação social.

)

Ações de Melhorias Propostas
Atualizar diariamente nos meios de comunicação
as informações pertinentes

DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE.
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. (Consultar Ações
e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM ANDAMENTO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Criação de atendente virtual “ VAL” através de campanhas e eventos
aumentamos nosso público de 300 para mais de 3.000 seguidores no
YouTube de 9.000 para mais de 11.000 seguidores no Instagram;
- Criação da Newsletter;
- Criação da coluna “Você sabia? ”.
- Comunicados através do e-mail instrucional dos alunos;
- Informação através dos grupos de WhatsApp dos alunos;
- Portal do aluno;
- Aplicativo “ meu eduCONNECT” ( setor responsável DISGI)

)

Ações de Melhorias Propostas
- Sempre ampliar a qualidade das
informações através desses meios de
divulgação

Meta 2: Disponibilizar o conjunto de normas externas que regulamentam as instituições de
ensino superior socializadas para toda a comunidade. (Consultar Ações e Indicadores de
desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Todos os requisitos foram preenchidos através da reformulação
do Site.

Ações de Melhorias Propostas
- Manutenção diária de conteúdo e atualização

Meta 3: Socializar o conhecimento do conjunto de normas internas que regulamentam as
ações da UNIVALE. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM ANDAMENTO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
-Todos os requisitos foram preenchidos através da reformulação
do Site.

)

Ações de Melhorias Propostas
- Manutenção diária de conteúdo e atualização
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Meta 4: Melhorar o processo de comunicação e das relações da UNIVALE com a comunidade
interna. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM ANDAMENTO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
-Todos os requisitos foram preenchidos através da reformulação
do Site.

)

Ações de Melhorias Propostas
- Manutenção diária de conteúdo e atualização

DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE.
Objetivo 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. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do
PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM ANDAMENTO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Aumentamos o número de seguidores das redes sociais
através de captação de leads com diferentes atuações de
campanhas, monitoramento através de especialista em trafego
de redes sociais e site, conversão de dados entre site e redes
sociais.
- Divulgação de releases para a imprensa e rádio.
- Criação do “monumento UNIVALE” na rádio transamérica.

)

Ações de Melhorias Propostas
- Dar continuidade às ações implantadas.

4.3.3 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes

Em 2008, a UNIVALE criou seu Setor de Atendimento ao Estudante (SAE) através da
Portaria UNIVALE 018/2008 como parte integrante da Pró-Reitoria Acadêmica e vinculado à
Assessoria de Graduação. Em 29 de Agosto de 2018, o setor passou a chamar-se Espaço A3 –
Apoio ao Aluno através da Resolução CONSUNI 048/2018.
O Espaço A3 - Apoio ao Aluno constitui-se em serviço interno de apoio aos discentes e às
atividades didático-pedagógicas da instituição, comprometido com a integração acadêmica,
científica e social do estudante, e tem como objetivos prestar 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.
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Seus pressupostos incluem:
I - Conceber o estudante como um sujeito integrado com o meio acadêmico e social;
II - Fortalecer a UNIVALE como um sistema articulado entre ensino, pesquisa e extensão;
III - Desenvolver ações e atividades em prol do cumprimento da missão da UNIVALE (art.
4º, do Regimento Geral).

Apoio Psicopedagógico

Compreende-se o apoio psicopedagógico como o atendimento ao discente, passível de ser
estendido a todos aqueles que participam da comunidade acadêmica, com o objetivo de avaliar,
acompanhar e sanar dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, especificamente aquelas
que levam ao impedimento da aquisição dos conhecimentos, habilidades e atitudes a serem
desenvolvidas na formação discente.
Dessa forma, prevê o desenvolvimento de ações direcionadas aos estudantes nos campi da
UNIVALE, sendo realizado por meio dos seguintes acompanhamentos:
a) pedagógico: relacionado ao acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem
do estudante a fim de garantir a permanência e o êxito;
b) psicológico: promove o bem-estar biopsicossocial dos estudantes e a preservação da saúde
mental;
c) social: realiza o diagnóstico e acompanhamento de estudantes e familiares em questões
sociais que podem dificultar o ensino e a aprendizagem; e
d) saúde: promove a saúde dos estudantes, prevenindo problemas que possam interferir na
aprendizagem
As ações desenvolvidas pelo Espaço A3 são planejadas e implementadas por uma equipe
multidisciplinar de profissionais que trabalha pelo favorecimento da integração acadêmica dos
discentes nos processos que envolvam ensino e aprendizagem. As atividades do setor são
acompanhadas, registradas e avaliadas periodicamente de forma a garantir a melhoria contínua de
seus processos.
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
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 através de
representação em órgãos colegiados;
•
Participação como egressos nas atividades de avaliação dos PPC’s;
•
Recursos de informática disponíveis para pesquisas e estudos;
•
Programa de Bolsas Acadêmicas.
Meta 1: Apoio institucional aos estudantes menos favorecidos financeiramente para
continuação dos estudos, de acordo com as normas filantrópicas da Instituição. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Em 2020, o Espaço A3 intermediou a resolução de
demandas financeiras de estudantes atendidas pelo setor,
com o objetivo de oportunizar a continuidade dos estudos,
com manutenção de bolsas.

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações de Melhorias Propostas
- Manter programa de Bolsas Acadêmicas e Bolsas
Sociais
- Implantar o Programa de Permanência Estudantil,
garantindo apoio aos discentes em sua permanência
nos estudos.
Para tanto, serão feitas as seguintes ações: mapear as
ações universitárias que fomentam a permanência
estudantil, junto aos NDEs dos Cursos de Graduação;
levantar dados de evasão estudantil por cursos junto à
Secretaria Acadêmica; estabelecer fluxos de
atendimentos que auxiliem na diminuição dos motivos
que levam discentes a evadirem, sobretudo nos
aspectos financeiros.
Posteriormente, estes estudantes serão encaminhados
ao CEO UNIVALE para que possam ingressar ao
mercado de trabalho com as vagas captadas por este
setor.
- Analise com o setor de bolsas e descontos sobre os
resultados encontrados no levantamento feito, para
estabelecimento de fluxo de atendimento de
estudantes atendidos pelo Espaço A3 com dificuldades
financeiras.
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Meta 2: Ações de nivelamento e aprimoramento acadêmico para ingressantes com baixo
rendimento acadêmico. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Organização do PAA – Programa de Aprimoramento
Acadêmico da UNIVALE, destinado aos estudantes
regularmente matriculados, cujo objetivo é aprimorar os
conhecimentos básicos nas áreas de Língua Portuguesa,
Língua Inglesa, e Matemática. Foram preparados
materiais virtuais, em razão da pandemia, para os
referidos cursos em articulação com o NEAD – Núcleo de
Educação à Distância.
- Oferta da Monitoria, para a garantia do aparelhamento
dos cursos de graduação, e o aproveitamento dos discentes
com vocação à carreira docente, ofertado nos cursos de
Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil,
Engenharia Civil e Ambiental, Fisioterapia, Medicina,
Nutrição e Odontologia, perfazendo um total de 110 vagas
no primeiro semestre e nos cursos de Agronegócio,
Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil,
Engenharia Civil e Ambiental, Fisioterapia, Medicina,
Odontologia e Pedagogia, com um total de 96 vagas no
segundo semestre.
- Realização do Festival Learning Drops, no período de
13 a 16 de julho, com o objetivo de resgatar conteúdos que
os
estudantes
indicaram
como
aprendizagem
insatisfatória. A ação foi realizada por meio de
lives simultâneas com temáticas que se alinhavam com as
indicações dos estudantes.

) EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Executar a oferta do PAA, com realização de oficinas
condensadas e temáticas (direitos humanos, ética,
química, inglês, por exemplo), organizada por
núcleos/áreas e com horários específicos. A ampliação
do PPA deve atender as demandas de estudantes com
dificuldades de aprendizagem atendidos pelo Espaço
A3, com utilização de abordagens diferenciadas.
- Executar o planejamento da Monitoria para 2021.1.
Realizar avaliação com os participantes da Monitoria
em 2020 para aperfeiçoamento da proposta e
planejamento para a oferta em 2021.2.
- Ampliar as atividades de nivelamento de forma que
atenda não só as necessidades iniciais dos estudantes,
mas também os conteúdos trabalhados no desenvolver
do curso.
- Criar o Núcleo de Formação Permanente para o
corpo discente e inserir o Programa de Aprimoramento
Acadêmico (PAA).
- Rever as ações de nivelamento (PAA) e criar
estratégias para adesão, bem como a permanência.
Sugestões: 1) Criar módulos dos cursos de
nivelamento em apenas uma semana ou quinze dias; 2)
Grupos de estudos de nivelamento aos sábados; 3)
Flexibilizar os horários dos cursos de nivelamento; 4)
Ampliação do número de vagas; 5) Ampliação do
horário de atendimento; 6) Fazer uma consulta
pública, específica sobre nivelamento, pedindo
sugestões para melhoria desta ação; 7) Ao invés do
nivelamento, política de aulas de revisão do conteúdo
antes do exame suplementar para as disciplinas chave.
- Elaborar uma consulta pública aos alunos para
identificar as demandas deles em relação às suas
necessidades de nivelamento.
- Melhorar os Programas de acessibilidade, monitoria,
nivelamento, intermediação.
Sugestões: 1) Uma das ações de acessibilidade pode
ser o site otimizado para portadores de necessidades
especiais; 2) Melhorar os recursos de acessibilidade
para deficientes visuais, marcação de solo, placas em
braile - Projeto de Acessibilidade; 3) Capacitação de
professores para que o uso de libras seja intensificado
nos eventos de curso.
-Implantar atividades de nivelamento com “aulas de
reforço” com a participação de professores e alunos
monitores.
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Meta 3: Organizar o banco de dados dos egressos da Instituição, capaz de possibilitar o
acompanhamento e a interlocução com eles. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho
do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Criação do Portal do Egresso, levantamento junto a
secretaria acadêmica de todos os egressos, em andamento a
criação do banco de dados na plataforma Rubeus,
- Campanhas institucionais, e-mails marketing, campanhas
via rádio convidando os egressos a participarem e atualizar
cadastrar os contatos através do portal do egresso; bem como
a atualização e cadastramento através da atendente virtual
“Val”.
- Participação na elaboração do Programa de
Acompanhamento dos Egressos, cujo objetivo foi a
organização do Portal do Egresso para acompanhar o da
trajetória educacional e profissional de egressos da
instituição.
- O SPG (Setor de Pós-Graduação Lato Sensu) mantém
contato, via grupos de WhatsApp, com egressos dos cursos
de especialização.

Ações de Melhorias Propostas
- Atualizar cadastro de 100% dos egressos.
- Avaliar em equipe a operacionalidade do Portal
do Egresso para a captura de informações da
trajetória acadêmica e profissional de egressos
atendidos pelo Espaço A3.
- Criar uma política e institucionalizar evento de
encontro com os egressos a cada 5 anos. Para
ajudar no acompanhamento dos egressos,
promover encontros periódicos dos cursos (a cada
5 anos). Institucionalizar isto como política da
UNIVALE.
- O SPG se disponibiliza para enviar informações
e dados de egressos para a ASCORG, buscando
contribuir com o portal do egresso.

Meta 4: Atualizar sistematicamente as informações a respeito da continuidade na vida
acadêmica ou da inserção profissional, coletando e analisando informações que permita
avaliar aspectos relacionados à inserção de egressos no mercado de trabalho. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Através do site e redes sociais, são feitas de forma
sistêmica toda a divulgação de encontros, simpósios,
conferencias, oferta de cursos de Pós-graduação (stricto
sensu e lato sensu);
- Atualização de cadastro através do portal do egresso.
- O Setor de Pós-Graduação (SPG) mantém contato, via
grupos de WhatsApp, com egressos dos cursos de
especialização.

)

EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Com a implantação do CEO (Centro de
Empregabilidade e Oportunidade) ampliar as
parcerias de oferta de emprego.
- Garantir que a organização do fluxo de
sistematização de informações coletadas do Portal
do Egresso, junto à ASCORG, permita a análise da
situação da vida acadêmica e da inserção
profissional de egressos atendidos pelo Espaço A3.
- Instituir o evento institucional Congresso
Multidisciplinar de Egressos (de Profissões; de
Interprofissionalidade). Criação do “Momento do
Egresso” – um evento periódico, online ou
presencial, para ser uma vitrine para os egressos e
para a própria UNIVALE. Um movimento macro,
colocando cursos e alunos em evidência.
- Elaborar e aplicar, em parceria com a CPA, um
questionário para levantamento desses dados com os
egressos que continuam nos referidos grupos.
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Meta 5: Participação de egressos nas atividades de avaliação de curso e utilização dos
resultados no conjunto de indicadores para melhoria na qualidade do ensino. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Incremento para participação de egressos através das
mídias sociais;
- Realização de pesquisa de intenção para identificar junto
aos docentes, discentes e gestão dos cursos de graduação
e demais instâncias da Universidade a demanda para
propostas de cursos de extensão.

) EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Garantir que as informações sistematizadas à partir
do Portal do Egresso, contemplando o registro da
trajetória acadêmica e profissional dos estudantes
atendidos pelo Espaço A3, sejam encaminhadas para
os cursos de graduação com foco na melhoria da
qualidade de ensino, atendidos os aspectos
educacionais e psicológicos necessários para a
acolhida de outros estudantes com necessidades
educacionais especiais, com a participação de egressos
atendidos pelo Espaço A3 em espaços e práticas
formativas nos cursos (seminários integrados, eventos
institucionais da UNIVALE, etc), bem como o
aperfeiçoamento da intermediação da UNIVALE com
o mercado de trabalho destes estudantes, junto ao
CEO.
-Criar e implementar um projeto de extensão
institucional para os egressos (assim como foi pensado
projeto para identidade dos alunos que estão entrando,
importante pensar um para
sair). Ex.: Inserção e acompanhamento profissional.
- Aplicar avaliação com os formandos para ouvi-los ao
final do curso, em parceria com a CPA, em Roda de
Conversa (tipo Aula da Saudade), com um bate-papo
final entre formandos, professores e coordenação. E
mostrar para as turmas subsequentes que esses
levantamentos são efetivados em plano de melhorias
para o curso e para a IES exequíveis.
- O instrumento previsto na meta anterior, que será
elaborado e aplicado em parceria com a CPA, também
atenderá a este fim.

Meta 6: Criar o Portal do Egresso, para disponibilizar no site, espaço voltado à interlocução
com esse público, bem como, divulgação de cursos e eventos institucionais. (Consultar Ações
e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM ANDAMENTO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Portal do egresso criado e sendo feito campanhas sistematizadas
para a adesão ao cadastramento e procura de egressos.

)

Ações de Melhorias Propostas
- Acompanhamento diário de cadastramento
para planejamento de campanhas que
estimulem a atualização dos cadastros dos
egressos.
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Meta 7: Divulgação de oportunidades em programas de educação continuada. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Divulgação dos cursos de extensão para os egressos.
-Divulgação dos cursos de pós-graduação lato sensu para
egressos e formandos.

Ações de Melhorias Propostas
- Divulgar para os egressos os encontros,
conferências e congressos organizados pela
Instituição e os cursos de Pós-graduação.
- Ampliar o alcance da divulgação a partir da
criação do portal do egresso.

Meta 8: Aumento no número de atendimentos psicopedagógicos de acordo com a demanda.
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
1) Serviço de Apoio Psicológico
- Foram realizados o acolhimento e acompanhamento de
estudantes de quinze cursos, com demandas atendidas pelo
Serviço de Apoio Psicológico sobre luto, ansiedade,
depressão, automutilação, síndrome do pânico, ideação
suicida, fobia social, totalizando 185 atendimentos.
- Foram realizados cinco atendimentos de pais/responsáveis,
para
acolhimento
sobre
situação
de
luto
e
esclarecimentos/informação sobre ideação suicida e tentativa.
- Foram realizados treze reuniões com docentes para
orientações e esclarecimentos e 21 reuniões com
coordenadores de cursos para esclarecimentos, orientações
e acompanhamentos de estudantes, e uma intervenção em sala
de aula, a pedido da coordenação.
- Foram realizadas três reuniões com o Departamento
Jurídico para orientação sobre encaminhamento de situações
estudantes atendidos no Serviço de Apoio Psicológico.
2) Recepção dos alunos e pandemia:
- Produção de vídeo com orientações sobre o agir durante a
pandemia – encaminhado a todos os estudantes. O Espaço A3
sensível às naturais dificuldades decorrentes das alterações
ocorridas no dia a dia do discente em virtude do
distanciamento social e aulas virtuais promoveu
esclarecimentos sobre a pandemia, sobre os procedimentos
adequados para o momento na relação discente/universidade;
informou sobre os canais de comunicação e informação entre
discentes, docentes e universidade; muniu os discentes de
recursos para enfrentamento da nova realidade escolar e
colocou o Serviço de Apoio Psicológico à disposição dos
discentes.
- Realização de uma live no canal da UNIVALE no Youtube
com o tema “Falando sobre ansiedade”, com a participação
de convidados: psiquiatra Pedro Colen, psicóloga e pedagoga
Sâmara Nick, e mediação da psicóloga do Espaço A3,
Adriana Portugal. O objetivo foi informar todos estudantes do
Curso sobre os sinais e sintomas da ansiedade, muni-los de

Ações de Melhorias Propostas
1) Serviço de Apoio Psicológico
Em 2021, para melhorar o Serviço de Apoio
Psicológico serão feitas as seguintes ações:
- organização de novo fluxo de atendimento aos
estudantes do Espaço A3, com a participação dos
colegiados dos cursos;
- organização do atendimento com agendamento
prévio em dia/horários nos dois campus;
organização do fluxo de informações semestrais
atualizadas com Secretaria Acadêmica para
obtenção de dados residenciais e telefônicos de
estudantes e familiares, que precisam de
atendimentos extraordinários em finais de semana
e/ou madrugadas;
- organização de acompanhamento de estágio de
estudantes do Curso de Psicologia no Espaço A3.
- Articular o atendimento de estudantes atendidos
pelo Espaço A3 no SPA em horários prédeterminados e específicos para este público.
- Articular carga horária específica para
professores do Curso de Psicologia para a
realização de testes psicodiagnósticos para
estudantes encaminhados pelo Espaço A3 e que
não tem condições financeiras para obtê-lo de
forma particular, evitando a evasão.
- Implantar mecanismo de atualização dos dados
telefônicos e residenciais dos estudantes de forma
semestral,
para
casos
de
atendimento
extraordinários, e garantir o registro de contato
telefônico em casos de emergência
2) Recepção dos alunos
- Organização do acolhimento virtual do corpo
discente no retorno das aulas teóricas e práticas
presenciais, com a produção de vídeo na
UNIVALE TV para compartilhamento interno.

177
métodos e técnicas para manejo dos sinais e sintomas e
informá-los sobre quando se deve buscar auxílio profissional.
- Participação no Projeto Escuta Acolhedora (elaborado em
virtude do distanciamento social). Profissionais da
Psicologia, Medicina e Espaço A3 ficaram a disposição para
escutar, acolher e dar sugestões para o enfrentamento da
inesperada pandemia.
3) Projeto “Momento mães/gestantes”
Desenvolvimento do Projeto “Momento Mães/Gestantes”
com acolhimento e orientações sobre alimentação saudável,
aleitamento materno, exercícios e atividades físicas
apropriadas para gestante, cuidados e correção postural
durante a gravidez, mudanças hormonais, corporais e
aspectos emocionais na gestação. O projeto contou com a
parceria de profissionais que atuam nos cursos de Psicologia,
Nutrição, Educação Física, Fisioterapia, Medicina. Em
virtude da pandemia inseguranças e incertezas sobre a saúde
de filhos, sobre a gravidez e saúde do futuro bebê são naturais,
totalizando 40 gestantes de 10 cursos.
4) Realização da live no canal da UNIVALE no Youtube “A
arte de criar”, moderada pelo Serviço de Apoio Psicológico
do Espaço A3, e com a participação do arquiteto e músico
Marcelo Tiradentes e o designer gráfico Marco Aurélio Lobo
Jr.
5) Setembro Amarelo e a Prevenção ao Suicídio: produção de
material visual em alusão à valorização da vida.

- Produção de material de divulgação atualizado
sobre as ações, serviços e programas do Espaço
A3.
- Produção de mídia social do Espaço A3
UNIVALE para comunicação, por meio da rede
social Instagram.
3) Projeto “Momento mães/gestantes”
Avaliação com as participantes do projeto em
2020 para aperfeiçoamento do projeto, e
organização de uma segunda edição, com
encontros virtuais.
4) Oficina de Oratória para Fóbicos Sociais
Realização da oficina com foco na adaptação de
desenvolvimento de habilidades que possibilitem
atividades de oralidade, cooperando para
tratamento de fobias sociais, evitando a evasão
estudantil. Para tanto, o projeto será na modalidade
virtual, em parceria com o Curso de Pedagogia e
práticas de arte-educação. Serão selecionados 20
estudantes do campus I e 20 do campus II.
5) Fortalecimento dos Centros Acadêmicos
- Serão realizadas reuniões periódicas com
representantes
dos
Centros
Acadêmicos
objetivando promover a integração entre os cursos
e o ambiente acadêmico, fomentando o senso de
pertencimento à universidade, através de
atividades culturais, e com o incentivo de formação
de Grêmio Institucional.
6) Implantar o Projeto ‘Longe de Casa’:
Objetiva auxiliar os discentes que estão na cidade
em repúblicas ou casas de parentes no processo de
adaptação ao ambiente acadêmico, propiciando o
despertar do pertencimento e evitando a evasão.
Para tanto, serão preparados materiais de
divulgação e identificação do público alvo,
selecionados estudantes para auxiliar na execução
do projeto, os encontros serão organizados.
- Aumentar a estrutura e pessoal capacitado para o
atendimento psicopedagógico.

Meta 9:
Domínio das ferramentas para usos de tecnologias requeridas em
disciplinas/módulos /cursos ofertados na modalidade EaD. (Consultar Ações e Indicadores
de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

)

EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Formação de alunos ingressantes na graduação ofertada em EaD realizada
em Laboratório de Informática para uso e desenvolvimento de habilidades
no uso dos materiais e recursos do ambiente virtual de aprendizagem.
- Oferta do curso on-line Estudos em Ambiente Virtual de Aprendizagem
aos alunos da graduação e pós-graduação lato sensu ofertada na modalidade
a distância, com o objetivo de desenvolver habilidades para estudos em EaD
e utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação.
- Atendimentos individuais de estudantes dos cursos de graduação e pósgraduação lato sensu com agendamentos para suporte ao uso de tecnologias
digitais e do Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Ações de Melhorias Propostas
- Ampliar a divulgação das ações e
a participação dos alunos nos
eventos e cursos ofertados.
- Apoiar os setores GEPE e Espaço
A3 para oferta do Programa de
Aprimoramento
Acadêmico
a
distância.
- Analisar os resultados das
avaliações internas realizadas nos
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- Apoio à organização e oferta de formação para uso das bibliotecas virtuais
disponíveis aos alunos da UNIVALE.
- Realização de webconferências pelo Google Meet e Youtube e divulgação
de vídeos tutoriais para apresentação dos recursos de tecnologias
disponíveis para estudos.
- Oferta de oficina aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação
a distância sobre Estratégias Práticas para Estudos na EaD.
- Acompanhamento pedagógico aos cursos ofertados em EaD, com
participação em reuniões de Colegiado de Curso, NDE e Conselho
Acadêmico.
- Acompanhamento pedagógico aos professores dos cursos ofertados em
EaD para utilização de metodologias inovadoras, bem como relatos em
produção acadêmica para Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da
UNIVALE.
- Atualização de plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem, com
melhorias de recursos e implementação da integração ao Sistema de Gestão
Acadêmica.
- Apoio técnico e logístico do NEaD para realização do 18º Simpósio de
Pesquisa e Iniciação Científica.
- Oferta de disciplina/conteúdo gratuito para todos os estudantes dos cursos
de pós-graduação lato sensu na modalidade EaD: Estudos em Ambientes
Virtuais de Aprendizagem.
- Atendimento aos estudantes nas rotinas do SPG.
-1ª edição do “Plantão Tira-dúvidas”. Encontro online aberto a todos os
estudantes de pós-graduação lato sensu com apresentação de orientações
gerais EaD e espaço para diálogo e atendimento a dúvidas e considerações.
- Criação da “Sala Aberta” durante o contexto da pandemia. Constitui-se de
uma sala virtual, aberta entre 15h e 16, de 2ª a 6ª, para atendimentos a
professores e alunos da pós-graduação lato sensu e das ações extensionistas.

cursos para melhoria dos processos
de EaD.
- Continuidade da oferta.
- Continuidade no atendimento.
- Institucionalizar o “Plantão Tiradúvidas” com oferta semestral.
- Ver a possibilidade e adequação
para implementar uma “Sala da
AEX Virtual” definitiva.

4.4 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento das políticas
de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, elementos do planejamento e
da sustentabilidade financeira da IES para garantir o seu pleno desenvolvimento de forma
sustentável.
Esse Eixo contempla as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da
Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.

4.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente e TécnicoAdministrativo

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
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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.
A contratação de docentes está vinculada à capacidade do futuro professor em contribuir
para a formação do egresso com o perfil definido, tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos
cursos quanto ao perfil estipulado nos valores institucionais.
Para compor seus quadros, 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 anos.
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.
A partir de 2017 iniciou-se a implantação com consolidação em 2019 da padronização dos
critérios para contratação e seleção dos coordenadores sempre através de publicação de editais
externos e internos e bancas, buscando a qualificação e competência dos candidatos na área
específica do conhecimento, valorização da formação, experiência profissional e docência no
ensino superior, contando com o suporte do Setor de Desenvolvimento Humano, Recrutamento e
Seleção.
Os novos professores são capacitados internamente ao ingressarem na instituição, com uma
formação interdisciplinar, para conhecer as ferramentas do portal e orientações pedagógicas
buscando o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.

Políticas de qualificação e plano de carreira docente.
A Política de Capacitação e Qualificação Docente da UNIVALE tem por objetivo
desenvolver e manter a qualidade dos docentes que atuam na IES e está estruturada em: apoio à
qualificação e titulação de docentes vinculado ao Plano de carreira; incentivo à participação em
eventos científicos, em Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão, viabilizando suas ausências sem
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prejuízo acadêmico e cursos de aperfeiçoamento e capacitação organizados semestralmente pela
Universidade.
A política de capacitação/aperfeiçoamento docente da UNIVALE visa agregar o domínio
do conhecimento científico específico de sua área e as competências pedagógicas necessárias ao
exercício da docência.
Nesse contexto, o docente da UNIVALE ao ingressar na Instituição, inicia um programa de
formação, com o objetivo de desenvolver a consciência de que se aprende enquanto ensina,
portanto, ensinando aprende-se ainda mais e a capacitação é um dos pilares do processo.
Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, a Política de Capacitação e
Qualificação Docente oportuniza a formação desses profissionais no âmbito do seu exercício, em
consonância com o PDI. As ações específicas de capacitação e formação continuada são
traduzidas em cursos de qualificação e atualização presenciais e a distância realizados
semestralmente para docentes, colaboradores técnico-administrativos e tutores, sempre buscando
atender às demandas acadêmicas que surgem durante o semestre, atividades de extensão, incentivo
às estratégias de pesquisa e inovação, além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pósgraduação. 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, gerências de escola, reitoria e
levantamentos feitos com os próprios docentes.
A política de capacitação e qualificação docente da UNIVALE tem 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 diversas ações formativas estão estruturadas em três
modalidades:
1.

Apoio à qualificação acadêmica e titulação de docentes;

2.

Incentivo à pesquisa/iniciação científica e extensão e participação em

eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; e
3.

Cursos de formação continuada.

A instituição viabiliza oferta de Pós-graduação em Docência no Ensino Superior a todos os
professores que se interessarem a preço de custo; incentiva a participação em todos os eventos e
programas semestrais de capacitação docente oferecidos pela Pró-reitoria de Graduação, além de
sempre oferecer cursos e trilhas de aprendizagem para formação continuada dos docentes. A
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Universidade busca parcerias com instituições para oferta de Programas de Mestrado/Doutorado
interinstitucionais.
A instituição dispõe, ainda, de uma Política de Apoio à Participação Docente 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 gestão superior. Os
eventos internos de cunho científico, técnico, artístico e cultural são estendidos gratuitamente a
todos os docentes em todos os campi e áreas de conhecimento.
O corpo docente da Instituição é capacitado, semestralmente, por meio de Jornadas
Pedagógicas, Trilhas de Aprendizagem, Workshop Experience, que incluem uma programação de
oficinas alinhadas ao desenvolvimento docente e voltados a questões pedagógicas e didáticas.
Além disso há um ciclo de reuniões diversas com as Pró-reitorias, Reitoria, Coordenadores de
Curso, Colegiados e NDEs dos cursos.
Existe a constante preocupação no sentido da intensificação dos programas de capacitação
docente já existentes, com vistas ao melhor desempenho pedagógico dos professores,
principalmente daqueles 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.
A Política de capacitação e qualificação docente ainda conta com o Programa Orgulho em
Pertencer proposto em 2019 pela Pró-reitoria de Graduação da UNIVALE, que almeja resgatar a
essência de uma instituição que há mais de 50 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, da paz e do bem-estar de toda a comunidade regional.
O Programa tem como objetivos: Preparar os colaboradores para terem sensibilidade e
empatia para atender com humanismo as comunidades internas e externas da FPF/UNIVALE;
Fortalecer a autoestima dos colaboradores, para que estejam preparados para lidar com situações
adversas ligadas tanto ao atendimento ao público em geral quanto às situações pessoais e de
relacionamento com os colegas; Estabelecer um formato de 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; Aumentar o nível de
satisfação dos colaboradores, para que se sintam mais incluídos na universidade e na equipe da
qual fazem parte, tendo orgulho de pertencer a ela.
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A capacitação docente e a formação continuada têm por objetivo promover ações de
atualização técnica, didática e pedagógica do quadro de docentes, potencializando o
desenvolvimento de competências individuais e coletivas, buscando a excelência na qualidade
acadêmica e o alcance das metas institucionais. Estes objetivos foram assim instituídos, para
garantir a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de
desenvolvimento pessoal, além da qualificação por meio dos programas de mestrado e doutorado.
Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes com as necessidades dos Projetos
Pedagógicos de Curso, e, considerando as diversas origens formativas dos docentes, a Instituição,
a cada semestre, realiza encontros e capacitações para orientar seus docentes quanto à Missão,
Visão, Valores e Diretrizes da Instituição, bem como sobre os objetivos e políticas institucionais
constantes no PPI e suas aplicações em cada curso, sempre observando o cenário regional no qual
a UNIVALE está inserido.
Os docentes também são orientados quanto aos objetivos dos cursos nos quais estão lotados,
sobre a importância do seu trabalho para alcançar estes objetivos, sobre a operacionalização dos
Planos de Ensino e de Aula, sobre a metodologia de Ensino associada aos objetivos da disciplina
ministrada, bem como a Metodologia de Avaliação e Tratamento dos resultados. Fazem parte
ainda destas orientações a atuação do NDE e do Colegiado de Curso.
Os três pilares que consolidam a UNIVALE no contexto estadual de Ciência e Tecnologia
são: o fortalecimento dos grupos de pesquisa; foco no objetivo de manter a qualidade nos campos
do saber relacionados ao desenvolvimento do ensino e, particularmente, da pesquisa e da pósgraduação strictu sensu; e a contratação de professores no mínimo portadores de título de
especialista e preferencialmente com pós-graduação stricto sensu (mestres e doutores).
A contratação do Corpo Docente da UNIVALE é regida pela Legislação Trabalhista. A
admissão do pessoal docente faz-se mediante contrato de trabalho celebrado com a mantenedora
Fundação Percival Farquhar - FPF, após a seleção de candidatos, convocados por Edital,
observados os Ordenamentos Institucionais.

Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de professores.

A contratação do Corpo Docente da UNIVALE é regida pela Legislação Trabalhista,
mediante contrato de trabalho celebrado com a mantenedora Fundação Percival Farquhar - FPF,
após a seleção de candidatos, recrutados por Edital, observados os Ordenamentos Institucionais.
Podem ser contratados professores auxiliares, substitutos e visitantes sem ingresso na carreira

183
docente. A contratação do professor substituto é feita por prazo determinado, conforme descrito
no Plano de Cargos e Salários.
Todo o processo é descrito no Plano, em comum acordo com a entidade Mantenedora e em
atendimento aos padrões legais.

Dimensionamento do corpo docente.

O quadro de vagas para professor da UNIVALE garante a qualidade do ensino de graduação,
as atividades de extensão e ação comunitária, a consolidação da pesquisa e a oferta da pósgraduação. O corpo docente permite à Universidade estabelecer vínculos e contribuir para o
desenvolvimento regional.
O quadro de vagas, alterado em 2020, respondeu às necessidades apontadas pelos
colegiados de cursos de Graduação e Pós-Graduação em conjunto com os Núcleos Docentes
Estruturantes, visando atender ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão em cada área
de conhecimento, sempre se fundamentando nas avaliações da Comissão Própria de Avaliação.
A seguir apresentamos os gráficos demonstrativos dos dados gerais do corpo docente da
UNIVALE em 2020:

Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Regime de Trabalho
DEMOSTRATIVO DE REGIME DE TRABALHO - 2020
INTEGRAL
90
43%
PARCIAL
92
44%
HORISTA
28
13%
TOTAL
210
100%

DEMOSTRATIVO DE REGIME DE TRABALHO - 2020
100%
80%
60%

Integral
43%

44%

Parcial

40%

Horista
13%

20%
0%
1
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Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Titulação
DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO - 2020
PÓS - DOUTOR
2
1%
DOUTOR
32
15%
MESTRE
106
51%
ESPECIALISTA
70
34%
TOTAL
210
100%

DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO - 2020
100%
80%
60%

Pós - Doutor

51%

Doutor
34%

40%

Especialista

15%

20%

Mestre

1%
0%
1

A cada novo curso criado são vinculados os docentes ao NDE e verificada a necessidade de
contratação, de profissionais com titulação stricto sensu para assumirem as cadeiras de formação
e constituírem seus núcleos. Assim, além de incorporarmos os docentes já existentes na
Universidade, abrimos vagas direcionadas às necessidades da formação.

Políticas de qualificação e plano de carreira Pessoal Técnico Administrativo

A Política de Capacitação para o Corpo Técnico-Administrativo está centrada na seleção e
manutenção de profissionais que se destaquem pelo caráter e competência com que desenvolvem
suas atividades, visando contribuir para a excelência acadêmica da Instituição.
Para isso, a UNIVALE planeja e acompanha o desenvolvimento de seus colaboradores,
criando oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação por meio de cursos presenciais ou online, palestras, seminários e afins, além de possuir a prática de incentivos por meio da concessão
de bolsas de estudos para graduação e pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.
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Desta forma, a Instituição considera que a ação administrativa só terá sucesso se executada
por uma equipe competente, motivada e suportada por: (a) boa seleção de colaboradores, alinhada
com o perfil institucional contando com a colaboração do Setor de Desenvolvimento Humano,
Recrutamento e Seleção; (b) adequada gestão de pessoas, exercida pela liderança; (c) permanente
aperfeiçoamento; e (d) recompensa por desempenho.
A estruturação dos recursos humanos devidamente qualificados e alinhados à filosofia
institucional tem como base as seguintes diretrizes: (a) contratar profissionais com perfil e
competências técnicas e comportamentais estabelecidas na cultura organizacional; (b) integrar os
profissionais nos processos de Recursos Humanos; (c) apoiar e motivar a capacitação acadêmica
e profissional do corpo de profissionais, visando aprimorar os instrumentos e as estratégias de
atuação no processo do trabalho, atualizando-os periodicamente, conforme os avanços da
tecnologia disponíveis em suas áreas, integrando-os aos interesses institucionais; (d) desenvolver
competências comportamentais, em consonância com a cultura organizacional, de visão de futuro
e de missão social e científica; (e) incentivar a participação dos profissionais na implementação de
suas tarefas, instrumentalizando-os para o exercício de suas funções; (e) buscar uma política de
remuneração equiparada ao mercado de atuação, coerente à qualificação profissional e com os
resultados atingidos; e (f) promover um clima organizacional humanizado, favorável ao
desenvolvimento da Instituição, dentro de um ambiente de mútua cooperação e respeito. O que se
consolida pelo Programa Orgulho em Pertencer, onde são feitas formações lúdicas e motivacionais
em todos os setores e também serão realizados cafés com equipes, para acompanhamento e
direcionamento dos trabalhos, ocasiões em que há oportunidade para ouvir dúvidas e sugestões e
também atualizar as equipes sobre as definições estratégicas da FPF/UNIVALE. Em todas as suas
ações, o programa é apoiado por uma mídia social interna, para integração e compartilhamento de
informação entre todos os colaboradores.
A Política de Capacitação para o Corpo Técnico-Administrativo objetiva: (a) estabelecer
diretrizes e critérios para a realização de treinamentos, cursos e/ou workshops para colaboradores
da instituição, desde a identificação da necessidade, fornecedor, aplicação, avaliação de satisfação
e de eficácia e indicadores; (b) detectar necessidades de formação e, simultaneamente, dar
condições para o desenvolvimento pessoal, preparo técnico e comportamental, necessários para
melhorar o seu desempenho profissional; (c) estimular a participação em eventos científicos,
técnicos, artísticos ou culturais; e (d) incentivar a formação continuada do corpo técnicoadministrativo.
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Em termos de qualificação acadêmica na graduação, são concedidas bolsas de graduação
para funcionários e seus dependentes, bem como descontos em cursos de pós-graduação Lato
Sensu e Stricto sensu. O desconto em cursos de pós-graduação trata-se de um benefício definido
exclusivamente pela instituição, não sendo uma obrigatoriedade estabelecida na CCT. As bolsas e
descontos são importantes para incentivar o desenvolvimento profissional na Instituição.
Historicamente, vários colaboradores têm se graduado, utilizando esses benefícios e recebendo a
oportunidade de progredir na carreira. Só em 2019 e 2020 foram concedidas a docentes 13 bolsas
de pós-graduação Lato sensu e 9 bolsas para pós-graduação Stricto Sensu e ainda 31 bolsas de pósgraduação Lato Sensu para colaboradores técnico administrativo.
O quadro de colaboradores técnico-administrativos é atualmente estabelecido a partir da
nova proposta da Instituição de otimização dos Setores Administrativos e adequação de
funcionários. Nessa perspectiva, a UNIVALE adotou medidas de otimização, redimensionamento
e principalmente remanejamento funcional, valorizando a qualificação, desempenho e perfil
profissional dos funcionários.
A Instituição promove esta valorização principalmente através da política de editais internos
para suprimento de cargos em vacância, e pela complementação da bolsa sindical para os
colaboradores matriculados como alunos nos cursos de graduação e pós-graduação, franqueando
assim, a qualificação e a educação continuada do seu corpo técnico administrativo.

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
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 do 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. (Consultar Ações e
Indicadores de desempenho do PDI).
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Cumprimento da Meta: SIM ( X ) NÃO (

) EM ANDAMENTO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Seguindo os objetivos do Programa Orgulho em Pertencer foram
realizadas as seguintes ações:
- Realizou-se uma formação, utilizando-se da metodologia de
imersão com a equipe de pedagogas e gestoras da instituição. O
objetivo foi trabalhar o sentimento de pertencimento ao setor. Ação
realizada em 14/02/2020
- Realizamos para as colaboradoras e alunas da UNIVALE um
momento de cuidado, relaxamento e embelezamento, visando o bemestar, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.
- Semanalmente foi realizada uma reunião com coordenadores de
curso e gestores da IES, com objetivo de estreitar e compartilhar
experiências referentes às situações vivenciadas. O que muito
contribuiu para o desenvolvimento de nossas ações nesse período de
isolamento social.
- Abrimos um Canal On-line nomeado como “Escuta Acolhedora”
para um bate-papo com profissionais dos cursos de Psicologia,
Medicina e Espaço A3. O objetivo era de escutar, acolher e dar
sugestões para o enfrentamento da pandemia - COVID-19. Início em
27/03/2020.
- Realizamos no dia 29 de junho um Drive-Thru, em comemoração
a Festa Cultural tradicionalmente vivenciada em nossa cidade. O
momento foi oportuno para promover um encontro de gestores e
coordenadores de cursos. Todos os protocolos de segurança, assim
como o distanciamento foram respeitados.
- Realizamos um Drive-Thru para todos os colaboradores, com o
objetivo de celebrarmos o encerramento do ano letivo de 2020.
- Elaboramos um vídeo intitulado “Conte comigo” com o objetivo de
dizer aos nossos colaboradores e alunos que estamos juntos,
enfrentando os desafios do momento (Pandemia COVID-19).
- Realizamos a Trilha de Aprendizagem “Orgulho em Pertencer”,
que teve como objetivo provocar reflexões sobre a importância de
cada um se sentir parte da instituição e de adotar práticas que
garantam bem-estar pessoal e profissional. Além disso, fortalecer a
identidade e o sentido de pertencimento dos professores para
promover o sentido do desenvolvimento e da participação,
motivação e de capacidades para enfrentar desafios.
- Implantação do Setor de Desenvolvimento Humano, Seleção e
Recrutamento com o compromisso de dar andamento ao Programa
orgulho em Pertencer e aprimorar o processo de seleção de
funcionários.
- O setor de pós-graduação orientou os proponentes de novos cursos
para que garantissem o mínimo de 50% do corpo docente titulado
(mestres e doutores), para aos novos cursos. E fez um levantamento
dos cursos ofertados nos últimos 03 anos sobre a titulação dos
professores, confirmando uma média acima de 1/3.

)

Ações de Melhorias Propostas
- Registro e descrição do Programa de
Capacitação Docente incluindo os
programas Orgulho em Pertencer,
Graduação Assistida e PROGRAD em
ação.
- Consolidação e ampliação do Programa
Orgulho em Pertencer.
- Avaliar o corpo docente de cada curso
quanto
à
titulação,
experiência
profissional, integração aos objetivos do
curso e perspectiva de qualificação.
Construir quadro de composição do corpo
docente com documentação fornecida
pelo RH e conferida no sistema com D.
Iria e com gráfico demonstrando 80% de
mestres e doutores.
- Desenvolver estratégias para a
permanente avaliação de desempenho
docente.
- Prospectar as necessidades de
treinamento
do
pessoal
técnicoadministrativo tanto em gestão acadêmica
quanto nas atividades
específicas dos
cursos.
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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 2: Aprimorar a qualificação docente e avaliar o desempenho nas atividades de ensinoaprendizagem.
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. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM ( X )

NÃO (

) EM ANDAMENTO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Manutenção do Prêmio Inovação premiando professores em suas
ações comprovadamente inovadoras.
- Realização do Workshop Experience com diversas oficinas
pedagógicas sobre metodologias em sala de aula, feitas por
professores e para professores.
- Implementação do programa Graduação assistida para
apoiar/orientar os docentes na construção dos planos de ensino,
plano de aula e estratégias metodológicas de ensino e de avaliação
centrados na aprendizagem;
- Publicação de Portaria pela FPF com as políticas de desconto em
nossos cursos de graduação, Pós-graduação e Mestrado.
- Manutenção da política de incentivo a participação dos docentes
em encontros, conferências e congressos para apresentação de
trabalhos.
- Realização do 18° SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO
CIENTÍFICA – UNIVALE “Responsabilidade Social da Pesquisa
Científica”, no período de 17 a 24 de outubro de 2020 no formato
virtual e gratuito. Participaram do evento estudantes de graduação,
pós-graduação lato e stricto sensu, docentes e pesquisadores da
UNIVALE e de outras Instituições de Ensino Superior, interessados
em conhecer e/ou apresentar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão
das diferentes áreas do conhecimento, relacionadas às diversas
temáticas abordadas nesta edição. Foram 2015 participantes, de 16
estados brasileiros e 1034 trabalhos submetidos nas 31 sessões
temáticas, coordenadas por docentes da UNIVALE.
- Realização do Programa de Formação Continuada para docência e
gestão - Graduação Assistida - tendo como referência os parâmetros
de qualidade desejados pela Universidade Vale do Rio Doce UNIVALE, em conformidade com o Regimento e o Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI. Além disso, visamos atender
ao contexto de pandemia da COVID-19, vivido no ano de 2020. A
saber:
- Jornada Pedagógica - “PROCESSOS AVALIATIVOS POR
MEIOS DIGITAIS”, no período de 07 a 18 de junho de 2020. O setor
de Gestão Pedagógica, realizou a formação com o objetivo de levar
o corpo docente a refletir sobre a construção de planos de ensino
emergenciais, a fim de atender às especificidades de cada curso no
contexto da pandemia da COVID-19. Nesse sentido, a temática em
questão foi sobre o uso das tecnologias por meios digitais.
- Trilhas de Aprendizagem - nos meses de setembro e outubro do ano
de 2020 as trilhas de aprendizagem tiveram o compromisso de
promover temas diversos, pertinentes à atuação docente, com os

)

Ações de Melhorias Propostas
- Aprimorar o registro das atividades
docentes ressaltando as ações exitosas e
inovadoras de cada disciplina.
- Manutenção do Prêmio Inovação
premiando professores em suas ações
comprovadamente inovadoras.
- Manutenção do Workshop Experience
com diversas oficinas pedagógicas sobre
metodologias em sala de aula, feitas por
professores e para professores.
- Manutenção da política de incentivo a
participação de docentes em programas de
Mestrado e Doutorado.
- Manutenção da política de incentivo a
participação dos docentes em encontros,
conferências
e
congressos
para
apresentação de trabalhos.
- Aprimorar a Curricularização da
Extensão.
- Melhorar as ofertas de capacitação a
partir de demandas e avaliações feitas
pelos coordenadores e professores.
- Instituir uma política de cargos e salários
que estimule os professores a buscarem a
formação continuada.
- Criar o Núcleo de Formação Permanente
para Professores.
- Orientar pedagogicamente o corpo
docente na elaboração de objetos de estudo
centrados na aprendizagem;
- Apoiar/orientar os docentes na construção
dos planos de ensino, plano de aula e
estratégias metodológicas de ensino e de
avaliação centrados na aprendizagem;
Fazer
parceria
de
cooperação
interinstitucional para formação docente,
trocas de experiências, eventos…
- Criar uma reserva de orçamento para
incentivo à pesquisa (participação em
congressos, publicação - com a editora da
UNIVALE -, publicação, etc) e
institucionalizar os processos de apoio à
publicação científica.
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seguintes temas: Tecnologia e Inovação; Avaliação; Bibliotecas
Virtuais e Orgulho em Pertencer.
- Realização da 1ª Semana da Diversidade da UNIVALE, entre os
dias 6 e 10 de julho de 2020, com o objetivo de fomentar à educação
em direitos humanos, com foco nas questões comunitários
identitárias e inclusivas, a partir da problematização de vivências de
grupos sociais minoritários e de aspectos da diversidade humana. O
evento on-line pelo canal da UNIVALE no Youtube, contou a
tradução-interpretação em Libras, e com a seguinte programação:
06/07 – Segunda – “Crianças e Adolescentes: uma discussão
interdisciplinar”
Mediador: Prof. Manoel Assad (Publicidade e Propaganda)
Prof. Vinícius Sampaio da Costa (Direito)
Profa. Karla Nascimento (Pedagogia)
Prof. Darlan Correa (Medicina)
07/07 – Terça – “Idosos: direito à saúde e acessibilidade”
Mediador: Prof. Manoel Assad (Publicidade e Propaganda)
Profa. Suely Rodrigues (Odontologia/Mestrado GIT)
Profa. Geane Dutra (Fisioterapia)
Profa. Maria Terezinha Vilarino (Pedagogia/Mestrado GIT)
08/07 – Quarta – “Pessoas com Deficiência” – III Jornada de
Educação Inclusiva
Mediador: Adriana Capistrano (Espaço A3)
Profa. Adelice Bicalho (Psicologia e Espaço A3)
Profa. Adriana Portugal (Psicologia, Direito e Espaço A3)
Nathalia Heringer (Psicóloga especialista em atendimento à autistas,
convidada externa)
09/07 – Quinta – “Apatridia e Igualdade Racial: desafios
contemporâneos? ”
Mediador: Prof. Franco Dani Araújo e Pinto (Jornalismo)
Profa. Eunice Maria Nazarethe Nonato (Pedagogia e Mestrado GIT)
Profa. Fernanda Cristina de Paula (Mestrado GIT)
Profa. Lorena Vitório (Egressa do GIT, com pesquisa sobre
apátridas).
10/07 – Sexta – “Gênero e Diversidade Sexual: do que se trata? ”
Mediadora: Profa. Adriana Coelho
Prof. Edmarcius Carvalho (Dinter UFSC/UNIVALE)
Prof. Murilo Ramalho Procópio (Dinter UFSC/UNIVALE)
Profa. Renata Greco (Dinter UFSC/UNIVALE e NEAD)
- A AEX realizou diversos encontros formativos com os
coordenadores de graduação, sobre a extensão (curricular ou não) no
contexto da pandemia.
- A equipe da Assessoria de Extensão participou do FOREXT
(Fórum Nacional de Extensão), que ofertado online possibilitou o
envolvimento de toda a equipe, para sua autoformação.
- Realização do VII Fórum de Extensão da UNIVALE pela AEX,
que discutiu a atuação da extensão da UNIVALE no campo da saúde
(SRS e DSEI).
- Realização do EXPAND pela AEX, e demais reuniões formativas,
com os coordenadores de graduação, que tratam das normativas
institucionais e da Política de Extensão, bem como das orientações
do comitê institucional no contexto da pandemia.
- O setor de pós-graduação realizou reuniões formativas com os
proponentes que trataram das normativas institucionais e do
Regulamento da Pós-Graduação Lato Sensu, bem como das
orientações do comitê institucional no contexto da pandemia.
- O setor de pós-graduação elaborou e divulgou documentos
norteadores para os coordenadores de pós-graduação para o
cumprimento dos protocolos no contexto da pandemia.

- Evidenciar a flexibilização dos horários
para participação em eventos científicos,
cursos de pós-graduação e capacitações.
- Evidenciar a participação dos professores
em programas de pós-graduação e eventos
científicos, bem como compartilhar o
conhecimento/aprendizagens/experiências.
-Publicizar os incentivos promovidos pela
UNIVALE para participação em programas
de
mestrado,
doutorado,
eventos
científicos.
- Avaliar o corpo docente de cada curso
quanto à titulação, experiência profissional,
integração aos objetivos do curso e
perspectiva de qualificação.
- 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.
- Avaliar o desempenho docente nas
atividades acadêmicas de ensino.
- Capacitar o corpo docente em
metodologias ativas de aprendizagem e do
ambiente virtual de aprendizagem-AVA.
- Incentivar a participação de Docentes em
Programas de Mestrado e Doutorado
aprovados pelas CAPES.
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- O setor de pós-graduação realizou reuniões formativas com os
coordenadores para tratar das orientações do comitê institucional no
contexto da pandemia.
- A AEX organizou e ofertou uma formação em parceria com a DSEI
para os coordenadores de cursos sobre a atuação com o público
específico atendido por este órgão.
- Reuniões realizadas pelo setor de pós-graduação para orientações
para elaboração de propostas inovadoras de cursos de especialização.
- Ampliação dos estudos para coordenadores de cursos de pósgraduação e proponentes de ações de extensão.

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 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 às necessidades e às peculiaridades da
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE: missão, visão e valores institucionais.
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

)

NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Análise do quadro de docentes quanto a qualificação, regime
de trabalho e funções desempenhadas atendendo a necessidade
legal institucional
- Construção do texto da proposta do Plano de Carreira Docente
com 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.

Ações de Melhorias Propostas
- Implantação do novo Plano de Carreira docente,
atendendo a necessidade institucional atual.
- Instituir uma política de cargos e salários que
estimule os funcionários a buscarem a formação
continuada.

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 4: Atender às Políticas Institucionais de Contratação e de Avaliação do Corpo
Técnico-administrativo.
Meta 1: Programa Institucional de Contratação e de Capacitação de Recursos Humanos
adequado às necessidades da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. (Consultar Ações
e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Criação do Departamento de Desenvolvimento
Humano, Recrutamento e Seleção – para aprimorar o
processo de seleção e implementar efetivamente a política
de capacitação

) EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Ofertar cursos de capacitação a partir da demanda
identificada.
- Divulgar os mecanismos para a seleção, contratação,
aperfeiçoamento e avaliação do corpo docente.
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- Publicação da Portaria FPF 004/2020 que institui e
amplia a política de descontos para funcionários.

- Apoiar docentes matriculados em programas de
Mestrado e Doutorado recomendados pela CAPES.
- Dar continuidade ao Programa Orgulho em
Pertencer.
- Criar o Núcleo de Formação Permanente para
Professores e PTA.
- Usar a ferramenta DISC no processo de contratação.

Meta 2: Corpo técnico-administrativo qualificado para as atividades administrativas e
acadêmicas da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. (Consultar Ações e Indicadores
de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Capacitação Língua Portuguesa. Escrita e Oralidade:
ferramentas para a comunicação. On line. 20h. 37 participantes.
Realizamos para as colaboradoras e alunas da UNIVALE um
momento de cuidado, relaxamento e embelezamento, visando
o bem-estar, em comemoração ao Dia Internacional das
Mulheres.
- Abrimos um Canal On-line nomeado como “Escuta
Acolhedora” para um bate-papo com profissionais dos cursos
de Psicologia, Medicina e Espaço A3. O objetivo era de escutar,
acolher e dar sugestões para o enfrentamento da pandemia COVID-19. Início em 27/03/2020.
- Realizamos um Drive-Thru para todos os colaboradores, com
o objetivo de celebrarmos o encerramento do ano letivo de
2020.
- Elaboramos um vídeo intitulado “Conte comigo” com o
objetivo de dizer aos nossos colaboradores e alunos que
estamos juntos, enfrentando os desafios do momento
(Pandemia COVID-19).

Ações de Melhorias Propostas
- Consolidação do Programa Orgulho em
pertencer
- Realização de capacitações para atuação na
Educação a distância, incluindo pessoal do polo
- Consolidação do treinamento e capacitação
para implantação do novo sistema acadêmico.
- Identificar o nível de formação/escolaridade
dos funcionários, atualizar os currículos com a
devida comprovação e criar programas de
capacitação com base na sua formação
estimulando a continuidade dos estudos.
--Publicizar os incentivos promovidos pela
UNIVALE para participação em programas de
mestrado, doutorado, eventos científicos.
- Registrar as políticas de descontos e convênios
que beneficiam PTAs.
- Consolidar os programas de capacitação do
corpo técnico-administrativo.

4.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
As relações institucionais entre a entidade Mantenedora – Fundação Percival Farquhar FPF e a entidade Mantida - Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE (na condição de
universidade comunitária), são estabelecidas por ordenamentos através dos quais cabe à
mantenedora a responsabilidade legal pela mantida perante as autoridades públicas e o público em
geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando as
instâncias executiva, deliberativa e consultiva.
A Reitoria é o órgão executivo superior, composto por instâncias que coordenam, fiscalizam
e executam políticas acadêmicas e administrativas destinadas à organização e viabilização do
funcionamento da estrutura universitária. Isto se dá através das Pró-Reitoria de Graduação e de
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Pós-graduação Pesquisa e Extensão, órgãos executivos nos campos do Ensino de graduação e pósgraduação lato sensu e Stricto sensu, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária. Além do cargo
executivo, são constituídos pelas Assessorias de: Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação Stricto
Sensu e Extensão.
Os processos de gestão da Universidade estão pautados na missão e valores institucionais,
organizados e orientados em conformidade com seus objetivos, consideram a autonomia e a
representatividade dos segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada,
regulamentam o mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados e sistematizam e
divulgam as decisões colegiadas, cuja apropriação pela comunidade interna é assegurada.
Ressalte-se ainda, a representação discente que tem se destacado por meio dos Movimentos
Estudantis, como centros acadêmicos, atléticas e ligas estudantis.
A UNIVALE tem seus cursos distribuídos em quatro núcleos que compreendem as diversas
áreas do conhecimento: Núcleo da Saúde, Núcleo das Licenciaturas, Núcleo da Comunicação e
Humanidades e Núcleo das Ciências e Tecnologia. Em 05 de Julho de 2017 a UNIVALE foi
credenciada para a oferta de Cursos na Modalidade a Distância por meio da Portaria Nº 820,
publicada no DOU do dia 06/07/2017.
Valorizando a gestão compartilhada e primando pela adoção de ações estratégicas proativas
que colaborem para o cumprimento das funções acadêmicas, a política administrativa da Reitoria
da UNIVALE tem a avaliação institucional como um instrumento de fundamental importância
para auxiliar a gestão na tomada de decisões em prol dos objetivos institucionais. Os processos de
Avaliação Institucional são conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação – CPA.
O Processo de Autoavaliação Institucional é um importante instrumento de gestão
educacional, concebido para abranger todas as dimensões que compreendem ensino, pesquisa,
extensão e gestão acadêmico/administrativa na graduação e pós-graduação, e engloba a atividade
acadêmica, a gestão, os serviços prestados e a infraestrutura institucional. São avaliados todos os
cursos em todos os campi da instituição, seja na modalidade presencial, seja na modalidade a
distância. O processo avaliativo é executado com foco nos recursos humanos, nos serviços
prestados e na infraestrutura, baseando-se no olhar responsável e compromissado do estudante e
do docente a respeito de todos os aspectos acadêmicos da universidade, somado à auto avaliação
dos docentes e dos coordenadores de cursos.

193

Indicadores de Acompanhamento do PDI:
EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Conceito IGC
Posição da UNIVALE no ranking do IGC (Regional Geral)
Participantes na avaliação de disciplina de graduação - alunos
Participantes na avaliação de disciplina de graduação - professores
Participantes na avaliação dos Formandos
Participantes na avaliação dos cursos Lato Sensu - alunos
Participantes na avaliação dos cursos Lato Sensu - professores
Alunos participantes na Avaliação dos PPG’s (Programas de Pós-graduação
Stricto Sensu)
Professores participantes na Avaliação dos PPGs (Programas de Pós-graduação
Stricto Sensu)
Participantes na avaliação institucional (alunos, docentes e técnicosadministrativos)
Avaliação no ranking Universitário da Folha (RUF) - Brasil
Estrelas do Guia do Estudante da Editora Abril

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Cursos de graduação
Carga horária EAD nos cursos de graduação
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
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Cursos em andamento na PG Lato Sensu
Total de cursos de extensão iniciados
Cursos de extensão a distância iniciados
Alunos matriculados na Graduação
Alunos matriculados na PG Stricto Sensu
Total de alunos matriculados nos cursos de extensão iniciados
Alunos matriculados nos cursos de extensão a distância iniciados
Alunos matriculados nos cursos de extensão presenciais iniciados
Núcleos de Pesquisa
Projetos de Pesquisa em andamento
Alunos envolvidos em ações de extensão universitária e de desenvolvimento
social
da Universidade
Atendimentos realizados em ações de extensão e de desenvolvimento social
pela
Universidade
Ações de extensão e de desenvolvimento social realizadas pela Universidade
Carga horária dos cursos dedicada à extensão curricular
Curricularização da extensão: Disciplinas envolvidas em ações de extensão e
de desenvolvimento social
Ações de 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
Ações de internacionalização
Projetos de Pesquisa com parcerias internacionais
Ações de Interação Internacional
Docentes/Pesquisadores de instituições estrangeiras que participaram de
atividades na PG Stricto Sensu
EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS
Conceito ENADE
Conceito Preliminar de Curso
Avaliação de Disciplinas da Graduação pelos discentes
Avaliação da Graduação pelos formandos
Avaliação dos PPGs na CAPES
Avaliação dos PPGs pelos discentes
Avaliação dos cursos Lato Sensu pelos discentes
Avaliação dos cursos Lato Sensu pelos docentes
Número de atendimentos pelos programas, projetos e ações de extensão e ação
social
Alunos participantes do Programa de Recepção aos Calouros
Bolsas Graduação (Iniciação Científica)
Estudantes da graduação participando dos programas PET-Saúde, Iniciação Científica,
PIBID e congêneres
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Alunos beneficiados com bolsas – Graduação BDI – Bolsas de Demanda
Individual
Alunos PROUNI matriculados
FIES
Bolsa Desconto Familiar
Bolsas originadas convênio
Bolsas Sindicatos
Alunos beneficiados com bolsas - Pós-Graduação
Interações com a comunidade por meio das mídias sociais oficiais
Índice de acesso ao Portal Institucional e ao site
Resultados em mídia espontânea
Manifestações negativas através da Ouvidoria
Participantes em Eventos do Núcleo Universitário de Empreendedorismo Nuvem
Escritório de Assistência Judiciária – atendimentos e alunos participantes
Alunos concluintes na Graduação (CENSO)
Alunos em cursos de Graduação e Pós-Graduação
NAF – atendimentos e alunos participantes
Escritório Modelo – ações desenvolvidas
ELO – ações desenvolvidas
SPA – atendimentos e alunos participantes
CAIGE – atendimentos e alunos participantes
Convênio Google for Education
Prêmio Inovação
Política de Formação
Espaço A3 (Monitoria, PAA e inclusão)

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO
Professores
Professores mestres
Professores doutores
Professores em regime de trabalho em TI e TP
Professor categoria titular
Professor categoria adjunto
Professor categoria assistente
Professor categoria auxiliar
Quadro de pessoal - técnico-administrativo
Docentes permanentes credenciados em PPG
Percentual de docentes de tempo Integral credenciados em PPG
Docentes envolvidos em projetos de pesquisa
Horas de pesquisa dos professores da UNIVALE
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Pessoal técnico-administrativo com graduação
Recursos financeiros captados em projetos de pesquisa
Bolsa para Professor e Dependentes
Bolsa para Técnicos-Administrativos e Dependentes
Capacitação e Desenvolvimento
Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho
CONSUNI
Órgãos Colegiados

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA
Avaliação dos alunos no questionário do ENADE em relação à
infraestrutura
Satisfação da comunidade interna com relação à infraestrutura
Índice de Cobertura da Rede WI-FI
Área construída nos Campi
Eventos Internos Realizados
Número de itens do acervo local
Número de itens do acervo de recursos digitais
Total de Acervos

A Ouvidoria/UNIVALE é um elo entre a comunidade Acadêmica e as Instâncias
Superiores da Universidade, e atua como mediadora e interlocutora na identificação e solução de
possíveis conflitos visando, principalmente, assegurar uma interface de comunicação entre o
público interno e externo e as áreas acadêmicas da instituição.
As políticas internas de relações institucionais, estabelecidas com base nos valores de uma
sociedade democrática e plural em consolidação, pautam-se por procedimentos e atos cotidianos
que promovem o tratamento igualitário, sem desrespeitar os regramentos institucionais.
A aprendizagem é realizada com foco na formação profissional, no caráter investigativo e na
autonomia do pensar o conhecimento, trabalhando, dentro das condições orçamentárias, para o
pleno desenvolvimento do tripé: ensino, pesquisa e extensão, tornando possível a educação de
qualidade, visão e valores do PDI da UNIVALE.
Entre as políticas de gestão da UNIVALE, destacam-se: a permanente integração entre
Mantida e mantenedora; a gestão orçamentária integrada, com revisões periódicas; a minimização
de custos operacionais, com otimização das atividades desenvolvidas; a autonomia na gestão
institucional e de pessoas; a promoção do aperfeiçoamento contínuo do Corpo Docente e Técnico-
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administrativo; a avaliação sistemática das práticas docentes, com foco na melhoria da qualidade
de ensino e da aprendizagem e a valorização dos profissionais da Instituição.
Também é possível destacar as parcerias com Instituições públicas e privadas visando o
desenvolvimento de ações administrativas, embasadas na Missão, nos Valores, Diretrizes e Metas
institucionais e o aprimoramento do sistema de geração, captação, sistematização e gestão dos
dados acadêmicos e administrativos, permitindo o melhor planejamento organizacional, bem
como a avaliação continuada dos produtos, processos e serviços.
Encontra-se na liderança institucional um componente dinâmico, real, vivo e histórico,
voltada para práticas sociais impregnadas do compromisso institucional com a comunidade, a
própria mola propulsora da ação de seus colegiados e da construção da identidade da Universidade
Vale do Rio Doce - UNIVALE, que se reconhece como uma Instituição comunitária e
compromissada com o desenvolvimento regional. Digno de ênfase, nesse componente, é o cuidado
da gestão institucional com o clima de trabalho que favorece uma rede de relações entre os
integrantes do corpo social (seu principal patrimônio), reconhecidos como atores agentes, e deles
para com a Instituição, o que dá solidez a uma ação educativa responsável, socialmente falando.
A distribuição espacial dos campi considera a facilidade de acesso e segurança, sendo seu
projeto arquitetônico concebido de forma a tornar a Instituição social e ambientalmente
acolhedora, iniciando as construções e fazendo reformas sempre respeitando o Plano Institucional
de Acessibilidade e considerando as normas legais de segurança de incêndio e acidentes,
garantindo o cumprimento das normas de segurança da comunidade acadêmica.
Destaca-se a atuação orientada pelo Plano Institucional de Acessibilidade de planejar e
implementar, rigorosamente, respeitando aos requisitos referentes à acessibilidade de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida em todos os aspectos e em todos os campi. A instituição, ao
criar esse plano, o fez na certeza de que implementar ações voltadas à inclusão social é questão
de atitude, de consciência e de trabalho contínuo. Impõe-se, portanto, eliminar barreiras e
quaisquer outras restrições de acessibilidade a seus setores. Constitui seu dever dar exemplo,
tomar iniciativas, mostrar caminhos, ressaltando que tratam-se de múltiplas ações que requerem
dedicação e contínuo aperfeiçoamento.
Em 2017 a Universidade iniciou o movimento de implantação do Campus Ambiental,
iniciando com a proposta de coleta seletiva no campus e com o desenvolvimento de ações que
originou o projeto Rede Solidária Natureza Viva, parte do Plano do Campus Ambiental.
Trata-se de um projeto de extensão em educação ambiental cujo objetivo principal é
promover a educação para a construção de uma rede solidária e dialógica entre a Universidade, a

198
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (ASCANAVI) e a comunidade
de Governador Valadares, com vistas à ampliação da coleta seletiva. A proposta metodológica
pressupõe uma leitura ambiental da realidade local, objeto de intervenção, seguida de debates e
tomada de decisões, visando ressignificar as relações entre pessoas e natureza. Na Universidade,
de modo especial, o projeto visa contribuir para a ambientalização curricular, envolvendo, além
da extensão e das possibilidades de curricularização discutidas em processos de formação docente
e discente, atividades de pesquisa que fomentem a produção acadêmica e atividades junto à gestão
universitária na formação dos profissionais que atuam nos setores acadêmicos e administrativos.
Em andamento, e parte do Plano Ambiental do Campus, o projeto tem contribuído com ações
educativas junto aos catadores, com o debate da educação ambiental na UNIVALE, e com o
cumprimento de compromissos ambientais da Universidade com o seu contexto de inserção.
A cada ano o Plano avança em sua implantação com novas ações educacionais ambientais
de conscientização e alteração de procedimentos incluindo orientações da Biossegurança.

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE
O FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA
INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A
PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVALE NOS PROCESSOS
DECISÓRIOS.
Objetivo 1: Atender às Políticas de Gestão definidas no PPI:
I – Manter órgão colegiado superior com representação de todo corpo social: mantenedora,
corpo docente e tutores, corpo técnico-administrativo, corpo discente e comunidade;
II – Manter colegiado de curso com representação docente, tutores e discente;
III – Garantir 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.
Meta 1: Gestão colegiada com representação do corpo social da Instituição. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
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Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Garantia de participação discente em todos os
órgãos colegiados dos cursos de graduação e no
Programa de Mestrado.
- Revisão de todos os órgãos colegiados e
atualização de seus componentes.
- Apoio à organização e a escolha dos
representantes dos diversos segmentos da
instituição.
- Participação da AEX/APPG no Colegiado da
Reitoria.

) EM ANDAMENTO (

)

Ações de Melhorias Propostas
- Trabalho do Espaço A3 junto aos Centros Acadêmicos para
melhor representatividade
- Fórum da Reitoria com os representantes de turma para um
relacionamento estreito entre a gestão da instituição e o corpo
discente.
- Analisar as portarias de composição dos Colegiados de
Cursos e garantir participação de discente e membro externo.
- Definir o tempo de permanência dos membros do colegiado.
1. Resgatar no Regimento o tempo de permanência dos
membros do colegiado
2. Solicitar do Gabinete levantamento do tempo dos membros
de cada Colegiado de Curso
3. Fazer uma orientação de alteração dos membros do
Colegiado para atender ao Regimento
4. Emitir as novas portarias do Colegiado
- Promover encontros com representantes discentes / Criar
fórum permanente de discussão.
1. Fazer o levantamento de todos os representantes de turma de
todos os cursos de graduação
2. Definir a data do primeiro e segundo semestre para o Fórum
Permanente com discentes
3. Definir a metodologia a ser usada no Fórum
4. Definir os temas e assuntos a serem tratados no Fórum
(definição em conjunto)
Sugestões: Encontros semestrais. Permitir uma discussão e
uma maior proximidade com os órgãos colegiados. Possibilitar
um acolhimento e escuta dos acadêmicos, fator que permite um
melhor entendimento das questões institucionais. Manter uma
discussão permanente na comunidade acadêmica, envolver os
alunos nas questões institucionais.
- Disponibilizar a composição dos órgãos colegiados no site da
UNIVALE.
- Programar uma apresentação dos setores da UNIVALE/FPF,
inclusive seus órgãos institucionais e colegiados de forma
dinâmica, criativa e /ou lúdica.
- Criar uma estratégia de marketing para melhor divulgação dos
órgãos institucionais e/ou colegiados, bem como as
possibilidades de participação nos órgãos colegiados;
- Criar uma estratégia para verificar periodicamente a
participação externa (sociedade civil), Alunos e PTAs
em órgãos colegiados.
- Criar uma estratégia para melhorar a comunicação e a
importância dos coordenadores transmitirem as deliberações
dos órgãos colegiados aos professores.
- Apoiar a livre organização e a escolha dos representantes dos
diversos segmentos da Instituição;
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Meta 2: 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.
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Revisão da composição dos Núcleos Docentes Estruturantes e
Colegiados de cursos em conformidade com a legislação específica, para
renovação de seus membros.
- Construção do Planejamento Estratégico dos cursos.
- Apoio à organização e a escolha dos representantes dos diversos
segmentos da instituição.
- Participação da AEX/APPG no Colegiado da Reitoria.
- Criação do Comitê Gestor Acadêmico de Crise em função da Pandemia
com acompanhamento pontual das ações pedagógicas nos cursos.
- Implantação da inserção da Missão, visão e valores da Instituição em
todos os documentos Institucionais.
- Readequação do site para seguir as normativas.
- Início do processo de desenvolvimento de modelos administrativos de
gestão com padronização de fluxos e processos, observando o conceito de
clientes internos e externos, tendo o aluno como foco principal.
- Realização do VII Fórum de Extensão da UNIVALE pela AEX, que
discutiu a atuação da extensão da UNIVALE no campo da saúde (SRS e
DSEI), com o devido atendimento às normativas nacionais.
- Realização do EXPAND pela AEX, e demais reuniões formativas, com
os coordenadores de graduação (presidentes de colegiados), que trataram
de normativas nacionais, institucionais e da Política de Extensão, bem
como das orientações do comitê institucional no contexto da pandemia.
- Criação do Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise da Pós-graduação
da UNIVALE em situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID19 em função da Pandemia com acompanhamento pontual das ações
pedagógicas nos cursos.
- A AEX inseriu a Missão, visão e valores da Instituição em todos os
documentos de seus diversos setores, tanto para proposição quanto para
avaliação das ações realizadas na assessoria, com realização de encontros
para orientação aos proponentes e coordenadores.
- A PROPEX, em reunião com a ASCORG, fez sugestões para o processo
de readequação do site para seguir as normativas.
- Apoio à organização e a escolha dos representantes dos diversos
segmentos da instituição.
- Participação da AEX/APPG no Colegiado da Reitoria.

Ações de Melhorias Propostas
- Manter a participação efetiva do
segmento comunidade e discentes nos
órgãos colegiados.
Construção
do
Planejamento
Estratégico da Extensão que não se
realizou em função da Pandemia.
- 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.
- Consolidar a implantação da inserção
da missão, visão e valores da instituição
nos
documentos
institucionais
mantendo um padrão.
- Finalizar a readequação do site às
normativas
- Analisar todas as composições dos
órgãos colegiados.
- Qualificar 100% dos órgãos
colegiados para a atuação em acordo
com os documentos institucionais de
referência e as normas e resoluções do
CNE/CES, MEC/INEP, CONAES
- Socializar no âmbito dos órgãos
colegiados as normas e resoluções
baixadas pelo CNE/CES, CONAES,
MEC/INEP.
- Divulgar o Regimento Geral e as
atribuições dos órgãos colegiados
previstas.

DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE
O FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA
INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA COM A MANTENEDORA, E A PARTICIPAÇÃO
DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVALE NOS PROCESSOS DECISÓRIOS.
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,
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da melhoria do sistema de informação, da qualificação do sistema de gestão documental e da
capacitação profissional e da modernização da estrutura organizacional.
Meta: Gestão otimizada com a utilização do PDI/PPI – Plano de Metas e Ações como
referência para a ação e a Avaliação Institucional. (Consultar Ações e Indicadores de
desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Consolidação do registro das atividades docentes.
- Contratação do sistema TOTV’s.
- Implantação do sistema acadêmico com requerimentos on
line.
Processo seletivo on line em função da Pandemia
- Elaboração dos planos de trabalho dos diversos setores da
PROPEX.
- Desenvolvimento de processos em consonância com
modelos administrativos de gestão com padronização de
fluxos e processos, observando o conceito de clientes
internos e externos, tendo o aluno como foco principal.
- Participação na política de planejamento institucional,
voltada para a execução e acompanhamento do
planejamento estratégico e tático-operacional como
ferramenta de gestão.
Informatização do controle de todos processos da AEX e a
gestão eletrônica de documentos com o sistema TOTVS foi
iniciada em 2020.
- Continuidade na oferta de cursos, gerando novas receitas
em cursos de pós-graduação lato sensu e cursos de
extensão.
- Realização do VII Fórum de Extensão da UNIVALE pela
AEX, que discutiu a atuação da extensão da UNIVALE no
campo da saúde (SRS e DSEI), com o devido atendimento
às normativas nacionais.
- Realização do EXPAND pela AEX, e demais reuniões
formativas, com os coordenadores de graduação
(presidentes de colegiados), que trataram de normativas
nacionais, institucionais e da Política de Extensão, bem
como das orientações do comitê institucional no contexto
da pandemia.
- Criação do Comitê Gestor Acadêmico Interno de Crise da
Pós-graduação da UNIVALE em situação de pandemia do
Novo Coronavírus – COVID-19 em função da Pandemia
com acompanhamento pontual das ações pedagógicas nos
cursos.
- A AEX inseriu a Missão, visão e valores da Instituição em
todos os documentos de seus diversos setores, tanto para
proposição quanto para avaliação das ações realizadas na
assessoria, com realização de encontros para orientação aos
proponentes e coordenadores.
- Elaboração dos planos de trabalho dos diversos setores da
PROPEX.

) EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Implantar fluxo de formulários on line para os
docentes.
- Implantar os indicadores de desempenho dos
coordenadores de cursos com fluxo avaliativo.
Construção do Tutorial de procedimentos do Polo.
-Realização do planejamento estratégico específico da
AEX (fevereiro de 2021).
- Continuidade do processo de informatização do
controle de todos processos da AEX e a gestão
eletrônica de documentos com o sistema TOTVS.
- Levantamento de serviços prestados pela UNIVALE
com potencial de captação de recursos. Já foi iniciado
contato com coordenadores de projetos.
- Realização do VIII Fórum de Extensão da
UNIVALE.
- Continuidade das reuniões formativas (EXPAND,
etc.)
- Continuidade das ações do comitê.
- Elaboração dos novos planos de trabalho dos
diversos setores da PROPEX.
- Propor uma estrutura de referência para
implementação
de Gerenciamento
de
Processos adequada
às
particularidades
da
UNIVALE/FPF, buscando obter resultados mais
eficientes e eficazes.
- Adquirir um software de mapeamento de processos.
- 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.
- Criar um fluxo que registre e documente como são
sistematizadas e divulgadas as decisões colegiadas,
bem como são apropriadas pela comunidade interna.
- Implantar uma política de Planejamento
Institucional, voltada para a execução e
acompanhamento do Planejamento estratégico e
Tático-operacional como ferramenta de gestão.
- Institucionalizar o Planejamento Estratégico
Institucional e adequá-lo ao PDI.
- Informatizar, aperfeiçoando, o controle dos
processos administrativos e a gestão eletrônica de
documentos
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4.4.4 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira

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.
De acordo com as Políticas de Gestão da UNIVALE, principalmente no que diz respeito
ao zelo pela sustentabilidade financeira da Instituição, a gestão dispõe de instrumentos que
objetivam o acompanhamento da estratégia econômico-financeira e, consequentemente, servem
de apoio para a tomada de decisão.

Orçamento anual
O orçamento anual da área administrativa é realizado durante o segundo semestre de cada
ano com o objetivo de projetar os resultados econômicos e financeiros para o próximo exercício.
Já a área acadêmica realiza o processo orçamentário antes do início de cada semestre letivo, ou
seja, duas vezes ao ano.

203
A IES planeja suas atividades utilizando um processo de gestão participativa, envolvendo
o público interno e também a comunidade externa, inserida nos Conselhos, Câmaras e Colegiados.
Após realizadas a projeção pelos responsáveis pelas áreas, a Direção e Reitoria se reúnem
para analisar os resultados econômicos e financeiros projetados até então, sugerir reajustes de
preços, estimativas de dissídio e inflação e analisar verbas institucionais projetadas. Também são
analisados os valores orçados para o ensino nos seus diversos níveis, internacionalização,
acessibilidade, atualização de tecnologias de informação e comunicação, entre outros gastos, que
vêm ao encontro das políticas institucionais (políticas de ensino, extensão, pesquisa etc.), em
consonância com os objetivos estratégicos estabelecidos no planejamento estratégico e no PDI e
em sintonia com a proposta da UNIVALE e com os resultados dos diferentes processos de
avaliação interna.
Após a análise da Reitoria, o orçamento é encaminhado para análise e aprovação do
Conselho Universitário - CONSUNI e, em última instância, para o Conselho de Administração da
mantenedora (FPF). Com essas aprovações, o orçamento do próximo ano está definido, e passa a
ser acompanhado.
É por meio dos processos de avaliação institucional que os alunos participam do orçamento
da IES e, também, pelo diretório dos estudantes, que tem participação no Conselho Universitário
- CONSUNI, órgão que analisa e aprova o orçamento anual e o reajuste na mensalidade dos cursos
e nos serviços oferecidos pela Instituição.

Sistema de Informações Vitais - SIV
O acompanhamento dos dados orçados e realizados, bem como de outros indicadores, é
realizado em reunião mensal do SIV. Participam dessa reunião a Reitoria e a direção da Instituição
e eventualmente outros funcionários convidados, dependendo do assunto a ser tratado, além de
representantes dos setores de Contabilidade e Financeiro da UNIVALE, que organizam e
apresentam os dados a serem analisados, dividido nas seguintes pastas:
SIV Comercial: levantamento e acompanhamento histórico do número de alunos, carga horária
matriculada, entradas e saídas, e alunos com financiamento ou isenção mensalidade por curso;
SIV Econômico: levantamento e acompanhamento histórico do resultado líquido por centro de
custos e conta contábil e comparação com o orçamento Institucional;
SIV Financeiro: apuração das dívidas totais (financiamentos) e investimentos e projeção futura.
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Controle orçamentário
Para que cada responsável por centro de custos consiga acompanhar os valores orçados e
realizados na sua área, a Instituição disponibiliza a ferramenta de controle orçamentário, que é um
demonstrativo de fácil compreensão e acesso, atualizado diariamente com base nos dados da
Contabilidade.
O sistema de solicitações de compras não permite incluir solicitações em contas que não
têm saldo disponível, só sendo possível o gasto se for encaminhada suplementação orçamentária,
que é submetida à aprovação da Direção.
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 expansão e/ou conservação do espaço físico necessário à adequada
implementação dos programas de ensino, pesquisa e extensão.
O CEO – Centro de Empregabilidade e Oportunidades
Departamento responsável pela conexão direta da UNIVALE ao mercado, e a busca por
investimentos públicos e privados.
Tem como foco, ações de relacionamento, gestão de negócios, inclusão e o
aperfeiçoamento profissional junto ao mercado de trabalho, criando mais oportunidades ao
ingressante, ao aluno e ao egresso, promovendo a conexão direta com as empresas da região.
Com a missão de encurtar distâncias, potencializar os relacionamentos entre a UNIVALE
e as empresas, construir uma rede colaborativa, conectar pessoas às demandas de trabalho e
emprego.
Tendo como visão tornar-se o maior banco de oportunidades de trabalho e emprego da
região, conferindo agilidade e segurança aos relacionamentos estabelecidos.
Valores: Acolhimento, cuidado, compromisso, transparência e agilidade junto aos nossos clientes
internos e externos.
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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 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
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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 auto avaliação enviados pela CPA/UNIVALE, 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 PDI. 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.
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
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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 macros cenários 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.

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O
SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR.
Objetivo: Aprimorar o processo de gestão econômico-financeiro, ampliar a capacidade de
desenvolvimento autossustentável e a viabilidade operacional e funcional da Universidade
Vale do Rio Doce- UNIVALE.
Meta 1: Projetos com no mínimo de 10% de retorno para garantir a sustentabilidade e os
investimentos previstos. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- A abertura do Ambulatório Médico Especializado – AME
em parceria com a Prefeitura Municipal de Governador
Valadares, realizando atendimento à comunidade pelo SUS.

)

EM ANDAMENTO ( X )

Ações de Melhorias Propostas
- Ampliar o espaço físico do AME para viabilizar a
ampliação
das
especialidades
médicas,
possibilitando um aumento no número de
atendimentos;
- Fazer levantamento e diagnóstico de todo serviço
ofertado pela UNIVALE que podem gerar receita
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- Elaboração do Projeto de parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde - SMS para a implantação das
Clínicas Integradas, composta pelos nossos cursos
da saúde, para atendimento ao público pelo SUS;
- Oferta de cursos livres em EAD para o público
externo;
- Implantação de novos setores como Agência Júnior
e Editora UNIVALE para prestar serviços à
terceiros. (em fase de regulamentação)
- Implantação do setor CEO – Centro de
Empregabilidade e Oportunidade, visando buscar
empresas públicas e privadas parceiras em apoio ao
desenvolvimento educacional e social.

Meta 2: Indicadores financeiros por centro de custo e atualizados mensalmente. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI ).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Manutenção do Planejamento Orçamentário como
instrumento de gestão para definição do uso dos recursos e
investimentos;
- Implantação do Centro de Custo de acordo com o novo
Organograma possibilitando a informação real do custo de cada
setor.
- Implantação CEO – Centro de Empregabilidade e
Oportunidade, visando buscar empresas públicas e privadas
parceiras em apoio ao desenvolvimento educacional e social.
- O nosso ambulatório médico especializado (AME) em
parceria com a Prefeitura realizando atendimento à comunidade
pelo SUS.
- Implantação do setor de Negociação para atender alunos de
forma individualizada, negociando débitos no decorrer do
semestre, visando a redução da inadimplência e a retenção do
aluno.

EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Fazer levantamento e diagnóstico de todo
serviço ofertado pela UNIVALE que podem
gerar receita;
- O CEO desenvolver a proposta de trabalho
de forma bem ampla;
- Implantação do Sistema de Informações
Vitais – SIV:
•
SIV Comercial
•
SIV Econômico
•
SIV Financeiro
Os SIV’s são indicadores financeiros que
auxiliar a gestão na avaliação do uso dos
recursos e despesas desnecessárias e controle
do equilíbrio das contas;
- Aumentar o número de atendimentos no
AME.

Meta 3: Aprimoramento do Ensino didático pedagógico – 8% do custeio de pessoal.
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Investimento em cursos de capacitação do corpo
docente.

) EM ANDAMENTO ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Estimular os docentes a realizar cursos de pós-graduação
Lato Sensu e Stricto Sensu, adotando política de descontos
específicas.
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4.5 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA
No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta para o
desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esse Eixo contempla
a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES.

4.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física

Infraestrutura tecnológica
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 trabalham com os conceitos de redundância e replicação, de modo
a garantir que o acesso aos mesmos não seja interrompido. Todos os serviços mantidos são
cobertos pelo serviço de backup que realiza cópias periodicamente.
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 na
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, colaboradores (professores e
pessoal técnico-administrativo) e visitantes. O acesso à Internet é garantido por meio de um link
redundante.

Infraestrutura de execução e suporte
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.

210
Plano de expansão e atualização de equipamentos
O Departamento Tecnológico da Instituição é o responsável 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.

Recursos de tecnologias de informação e comunicação
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.
A aquisição do novo software de Gestão Educacional permite oferecer a comunidade
acadêmica e administrativa diversas ferramentas como Portais do Aluno/Professor e aplicativo
mobile para acesso à informação. Também permite integrar e organizar de forma eficiente as
informações geradas pelos diversos setores que fazem parte da instituição.
Há ainda, outras parcerias e licenciamentos com softwares para outras áreas de ensino,
como: Ciências Contábeis, Nutrição e Engenharia Civil.
Os computadores de consulta disponibilizados na Biblioteca, possuem software de leitura
de tela para deficientes visuais.
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –
PDI
DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E
DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
Objetivo 1: Manter infraestrutura física capaz de atender às necessidades definidas nos
PPC’s, 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. (Consultar Ações e
Indicadores de desempenho do PDI).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

)

EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Para o atendimento de estudantes com necessidades educacionais especiais,
em 2020 foram desenvolvidas as seguintes ações:
a) no processo seletivo de candidatos aos cursos de graduação e pós-graduação,
os editais possuíam campos específicos para requisição de atendimentos
diferenciados, garantiam a dilação de tempo para realização de provas, com
adequações dos ambientes.
b) após a aprovação do processo seletivo, os estudantes foram encaminhados
para os serviços do Espaço A3 – Apoio ao Aluno. Neste, foram apresentadas as
ações para o atendimento individual dos estudantes, com o registro dos
profissionais externos que os atendem, e foram construídos os PIDs – Planos
Individuais de Desenvolvimento, constando as adequações pedagógicas,
curriculares e metodológicas realizadas pelos docentes, para garantir o processo
de ensino aprendizagem adequado.
c) Realizados encontros periódicos para o acompanhamento individualizado
semestral de todos os estudantes atendidos pelo Espaço A3, sendo:
- 72 estudantes com demanda de educação especial na perspectiva da educação
inclusiva (casos de autismo, hidrocefalia, deficiência intelectual, deficiência
auditiva bilateral, epidermólise bolhosa, deficiência neuromotora) e estudantes
com diagnóstico de TDAH.
- 14 atendimentos de pais/responsáveis por estudantes (esclarecimento sobre
laudos e orientações periódicas sobre as adaptações pedagógicas realizadas)
- 22 reuniões com docentes de diversos cursos para esclarecimentos sobre os
PIDs, e orientações periódicas sobre as adaptações pedagógicas realizadas.
- 18 reuniões com Coordenadores de Curso para esclarecimentos sobre laudos
e sobre organização curricular com adaptações, e acompanhamento das ações
realizadas pelo Espaço A3 junto aos estudantes.
- 2 intervenções em salas de aula, oriundas de demandas apresentadas por
coordenadores e professores.
- 3 visitas externas à profissionais que atendem estudantes acompanhamento no
Espaço A3, e visita aos campos de estágios.
d) Foram realizadas as seguintes ações além do atendimento individualizado:
- Produção de material audiovisual em alusão ao Dia Internacional da Síndrome
de Down, com o objetivo de sensibilização da comunidade acadêmica.
- Produção de vídeos: em alusão ao Dia Mundial do Autismo; de Acolhimento
de estudantes com necessidades educacionais especiais e apresentação dos
serviços disponíveis no Espaço A3; Orientação aos estudantes em atendimento

Ações de Melhorias Propostas
Revisão
do
Plano
de
Acessibilidade pelo Escritório
Modelo para orçamento e
planejamento para das ações
prioritárias.
- Construção e reformas de
ambiente
(Laboratório
de
Anatomia, Tesouraria) já com
adequação da acessibilidade.
- Em relação à infraestrutura estão
propostas:
Adequação dos banheiros do
Campus II
Adequação de toda a calçada na
área das clínicas
Assentamento de piso tátil nas
calçadas das clínicas
Reforma dos Auditório A, B e C Piso tátil e assentos reservados
para obesos e pessoas com
mobilidade reduzida
Acessibilidade
na
Clínica
Veterinária
BIBLIOTECA
- Adequação da infraestrutura para
atender as mudanças da norma de
acessibilidade (NBR 9050 de
03/08/2020 sobre acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos) junto ao
DEC e Segurança do Trabalho.
- Instalação de novas placas de
sinalização.
- Campus I: adequação do espaço
entre as estantes dos livros do
campus I.
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sobre os prazos para entrega das atividades, com a disponibilidade do Espaço
A3 em intermediar o processo de ensino-aprendizagem com os docentes destes
estudantes; Acolhimento dos estudantes atendidos no Espaço A3 para o início
das atividades acadêmicas no 2° Semestre, e reforço da disponibilidade dos
atendimentos feitos pela equipe do Espaço A3; Dicas para estabelecer a rotina
de estudo com o apoio da família e de professores particulares, quando
necessário, com o intuito de auxiliar na compreensão do conteúdo, no contexto
da pandemia de COVID-19; Alusão à Semana da Pessoa com Deficiência, entre
os dias 21 a 25 de setembro de 2020, para sensibilizar e conscientizar sobre seus
direitos, com destaque ao processo de ensino-aprendizagem no Ensino
Superior.
e) Realização de live no Canal da UNIVALE no Youtube, com palestra
proferida pela Professora Adelice Jacqueline Bicalho, alusiva à inclusão no
Curso Superior, cujo objetivo foi debater e esclarecer sobre os desafios e
possibilidades de inclusão educacional no ensino superior, e aspectos da Lei
Federal n°. 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
f) Concessão de entrevista à rádio local (Transamérica) em que se explanou
sobre o Setembro Verde, em alusão à luta das pessoas com deficiência, bem
como sobre as ações que a Universidade realiza em prol da inclusão destes
estudantes em seus diversos cursos da UNIVALE.
g) Palestra para profissionais da Prefeitura de Viana – ES sobre propostas de
inclusão no Ensino Superior, e relato das experiências do Espaço A3 na
UNIVALE.
h) Produção publicitária da Campanha Setembro Verde, com o objetivo de
visibilizar a inclusão social da Pessoa com Deficiência, especificamente, no
contexto universitário.
- As seguintes obras foram realizadas com adaptação para acessibilidade:
•
Ambulatório Médico de Especialidades - AME / 2019/2020:
(Banheiros acessíveis; Calçada com piso tátil; Bebedouro acessível)
•
Laboratório de Anatomia Humana - G7 / 2020-2021:
Ambientes acessíveis; Rampa acessível; Calçada com piso tátil
BIBLIOTECA
- Biblioteca online Dorinateca de livros acessíveis (Braille, Digital Acessível
DAISY, MP3 e Fonte Ampliada): permanência da adesão e divulgação no
catálogo Pergamum das Bibliotecas.
- Software NonVisual Desktop Access (NVDA): permanência da instalação em
todos
os
computadores
das
bibliotecas.
- Acessibilidade na leitura dos livros virtuais: permanência do Text To Speech
na Biblioteca Pearson e Minha Biblioteca.
- Campus II – As instalações são adaptadas, incluindo corredores entre as
estantes, vagas demarcadas em estacionamento, rampa externa de acesso,
sanitários, entrada/saída individualizada e computador de pesquisa exclusivo
para Pessoa com Deficiência (PcD).

- Aquisição de equipamentos: 2
Fones de ouvido, 2 mouses e 2
teclados para os usuários PcD.
Atendimento
Educacional
Especializado (AEE): capacitação
de 2 colaboradores para o
atendimento em Libras (Espaço
A3).

DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E
DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
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 e extensão. (Consultar Ações
e Indicadores de desempenho do PDI).
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Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

) EM ANDAMENTO ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Reforma do Laboratório de Anatomia
- Implantação do Sistema TOTV’s para Pesquisa e Extensão
Início da implantação da autoavaliação dentro do Sistema TOTV’s
- Troca de pisos e revestimentos cerâmicos nas clínicas odontológicas
I e III;
- Pintura da clínica odontológica II;
- Compra de 24 novos equipos p/ as clínicas odontológicas I e III;
- Troca dos telhados dos auditórios A, B e C impermeabilização;
- Conclusão da obra do AME (Ambulatório médico de especialidades)
p/ atendimento à comunidade; com acessibilidade às instalações e
serviços prestados.
- Aquisição de equipamentos e mobílias p/ a inauguração do AME;
- Reforma do Bloco D9 p/ reativação das salas dos professores;
- Reforma do Bloco C1 p/ instalação dos setores ASCORG, Processo
Seletivo, Gestão da Qualidade e do Comercial (novo setor criado);
- Impermeabilização do telhado do Campus I;
- Compras de cadeiras novas p/ o auditório do Campus I;
- Construção Laboratório de Anatomia; com acessibilidade às
instalações e serviços prestados
- Troca de todos monitores laboratórios informática Campus II;
- Instalação de câmeras de segurança em alguns setores administrativo
e de ensino;
- Implantação dos Setores;
*Desenvolvimento Humano, Recrutamento e Seleção
*Comercial
*Negociação
*CEO;
- Compras de novos Livros;
- Parceria com mais uma biblioteca virtual “Minha Biblioteca”;
- Implantação Secretaria Digital;
- Mudança no sistema de telefonia para o IP (Protocolo Internet);
- Reforma do Bloco A19; com melhoria no layout dos setores FPF,
financeiro, contabilidade e DRH;
- Remanejamento dos setores: Bolsas e Financiamento e tesouraria
para o Bloco A19 visando melhoria na logística dos atendimentos aos
alunos;
-Implantação de um Plano de Manutenção Preventiva de ar
condicionado, no qual contempla manutenções mensal, semestral e
anual.
BIBLIOTECA
SISTEMA PERGAMUM
24/01/20 – Abertura de suporte: Integração com a TOTVS.
24/01/20 – Agendamento de atualização.
07/02/20 – Atualização da versão via SGA de alteração, ajustes e
remoções entre 27/11/2019 a 28/01/2020.
18/02/20 – Integração TOTVS: cadastro manual e entrada pelo CPF.
27/02/20 – Erro ao importar registro Marc 21 na catalogação.
03/03/20 – Integração TOTVS: erro de matrícula duplicada.
05/03/20 – Erro no Formato Planilha na catalogação
17/04/20 – Ordenação pelo ano de publicação no catálogo.
29/05/20 – Agendamento de atualização.
01/07/20 – Integração TOTVS: Tabela varchar.
23/09/20 – Erro na página do catálogo que é traduzida do inglês.
09/10/20 – Integração TOTVS: ambiente de homologação.
SISTEMA TOTVS

Ações de Melhorias Propostas
- Implantar programa preventivo de
manutenção
- Atualizar a política de aquisição,
desenvolvimento e atualização do acervo
bibliográfico;
- Renovar o acervo com vistas à sua
adequação às necessidades de ensino,
pesquisa e extensão e avaliação dos
recursos necessários para novas aquisições;
- Manter e ampliar convênios que visem à
atualização do parque de software da
Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE;
- Ampliar a abrangência da rede de apoio
computacional e melhorar o sistema de
interligação lógica;
- Reformar os auditórios A, B e C
adequando
acessibilidade,
conforto,
isolamento e qualidade acústica, recursos
tecnológicos de multimídia, conexão de
internet.
- Instalar lâmpadas de emergência nos
corredores e setores dos Campi.
- Adequar espaço dos laboratórios para
acessibilidade física e investir em Layout
que favoreça a criatividade e interatividade
dos laboratórios.
- Adequar os banheiros dos dois Campus
para atender aos itens de limpeza,
segurança e acessibilidade.
- Adequação dos banheiros para atender a
existência de banheiros familiares e
fraldários.
- Implantar a melhoria dos espaços de
alimentação (Cantina e restaurantes).
- Melhorar o espaço físico do Espaço A3 a
fim de garantir acessibilidade e salas de
atendimento individualizado.
- Criar espaços de convivência com
acessibilidade e integração entre as
pessoas.
- Implantação do Projeto de Sinalização do
Campus II.
- Estruturação do espaço para implantação
do novo setor CEO;
- Reforma do P7 para implantação da
clínica veterinária para animais de pequeno
porte;
- Desenvolver projeto para implantação do
hospital veterinário para animais de grande
porte em parceria com a União Ruralista;
- Construção da 2ª parte do AME;
- Desenvolver projeto para construção do
Refeitório Universitário.
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29/01/20 – Início do processo de integração entre o sistema acadêmico
RM TOTVS e o Pergamum para três tipos de integrações: cadastro dos
usuários – alunos, professor e funcionários; planos de ensino
(bibliografias dos cursos) e a importação das multas para o sistema da
Tesouraria.
06/02/20 – Demonstração no auditório A do funcionamento do novo
sistema acadêmico.
02/06/20 – Reunião via Meet para resolução de pendências entre
DISGI, TOTVS e Biblioteca.
08/06/20 – Configuração pelo DISGI para a liberação de visualização
da aba “Turmas/Disciplinas” e de emissão de relatórios.
13/06/20 – Liberação teste pelo DISGI da integração de multas via
“Central do Aluno” no sistema TOTVS.
INFRAESTRUTURA FÍSICA E MOBILIÁRIO
10/02/20 – Reforma das cadeiras dos usuários.
11/20 – Mudança de salas internas: transferência dos periódicos para
o salão e a ocupação do espaço pelo Bibliotecário e 3 estações de
trabalho dos colaboradores; as salas do Bibliotecário, Processamento
Técnico, Ambiente de Descanso, 2 de Estudo em Grupo e a área aberta
próxima a porta de vidro foram cedidas para os setores da
Contabilidade, Bolas (FIES e PROUNI, Serviço Social e CEU.
MELHORIAS NA ESTRUTURA DE TICs
02/20 – Pequenos reparos e/ou substituição de periféricos: mouse,
estabilizador, limpeza interna e formatação de CPUs.
03/03/20 – Reparo no suporte do roteador wifi de internet.
06/03/20 – Instalação da impressão remota dos computadores do
balcão de atendimento.
BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON
07/04/20 – Renovação do contrato com vigência de 07/04/2020 a
07/04/2021.
BIBLIOTECA VIRTUAL MINHA BIBLIOTECA (MB)
28/02/20 – Assinatura do contrato com 2.835 licenças para 3/7
catálogos disponíveis pela fornecedora, sendo Medicina, Saúde e
Jurídicas com vigência de 01/03/2020 a 28/02/2021.
13/03/20 – Liberação pelo DISGI da plataforma no Portal do Aluno e
Professor (4 dias antes do início do isolamento social devido a
COVID-19).
13/08/20 – Liberação da MB de 200 licenças de cortesia.
17/08/20 – Liberação da MB de mais 200 licenças de cortesia,
totalizando 3.235.
22/09/20 – Migração para a versão “Explorer”.
BIBLIOTECA A (SAGAH) DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA (NEAD)
03/06/20 – Recebimento para arquivo do Termo Aditivo ao contrato
do período de 01/01/20 a 31/12/22.
12/06/20 – Recebimento da planilha do Excel atualizada dos livros
virtuais disponíveis (selo Sagah).
21/07/20 – Cadastro de colaboradores para acesso ao Moodle para a
realização do cotejamento das bibliografias.
25/08/20 – Reunião remota com o coordenador de Produção Digital
Vinicius Pereira para conhecer o novo plano de negócio da “Biblioteca
A”.
22/10/20 – Tomada de decisão juntamente com a Cristiane Netto de
não indicar nas bibliografias as referências da “Biblioteca A”, e sim
da “Minha Biblioteca”, uma vez que compartilham do catálogo do selo
“Sagah”.
27/10/20 – Envio da chave de integração entre a “Minha Biblioteca” e
o Moodle para o acesso aos livros virtuais disponíveis nas Unidade de
Aprendizagem “Sagah Saiba +”.

BIBLIOTECA
COLABORADORES: AMPLIAÇÃO
DO QUADRO E AMBIENTE DE
TRABALHO
- Bibliotecário – Deferimento pela FPF da
ampliação do quadro de colaboradores
técnicos com a contratação de um
“Bibliotecário Documentarista” para atuar
juntamente com o “Bibliotecário Chefe”.
- Estagiários de Graduação – Deferimento
pela FPF da abertura de 2 vagas para
bolsistas com carga horária de 6 horas (30
horas semanais) para o cargo de “Auxiliar
Administrativo” em substituição ao cargo
de 44 horas semanais.
- Aquisição de mobiliário ergonômico:
mesas e cadeiras seguindo a NB 17 e NBR
13.962.
MELHORIAS
NA
INFRAESTRUTURA FÍSICA
- Biblioteca campus I: a unidade precisa ser
totalmente reformada ou transferida para o
campus I por conta de constantes
alagamentos no período de chuvas devido a
infiltrações e rachaduras na lateral do
prédio da ETEIT.
- Criação de espaço de coworking nas duas
bibliotecas (Escritório Modelo e DEC).
- Instalação de ar condicionado na sala dos
colaboradores e em alguns ambientes dos
usuários.
- Instalação de mural fixo com arte criada
pela ASCORG para a divulgação de livros
e periódicos com QR Code.
- Instalação pelo DEC de caixa de auto
devolução para livros físicos.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA
- Campus I e II – 10 tablets para acesso as
bibliotecas virtuais.
- Campus I – 4 computadores novos de uso
dos usuários em substituição ao maquinário
obsoleto.
- Campus I – 1 impressora multifuncional.
SISTEMA PERGAMUM
07/07/20 – Erro na visualização no catálogo
da "Minha Biblioteca".
07/12/20 – Agendamento de atualização
para 2021.
03/21 – Correção da catalogação dos livros
virtuais inseridos no plano de ensino para a
correta visualização das referências no
catálogo.
SISTEMA TOTVS
- Finalização do processo de integração
entre o sistema acadêmico RM TOTVS e o
Pergamum para três tipos de integrações:
cadastro dos usuários – alunos, professor e
funcionários;
planos
de
ensino
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CAPACITAÇÃO – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
12/03/20 – World Café: missão, visão, valores e negócio.
08/07/20 – Fórum de “Discussão das atividades acadêmicas por meios
digitais: perspectivas e desafios na alteração do PPC” via Meet.
CAPACITAÇÃO – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
05/02/20 – Oficina no 3º Workshop Experience: "Indicação, acesso e
usabilidade do acervo virtual nas bibliografias" e em 07/02
"Preenchimento e Atualização do Currículo Lattes e sua relação com
o IACG 2017".
09 a 14/07/20 – Jornada Pedagógica: Plantões Pedagógicos via Meet
para atendimento ao Corpo Docente e Coordenações sobre o “Acesso
às Bibliotecas Virtuais da UNIVALE e o processo de escolha das
bibliografias".
10/07/20 – Participação na Produção musical (letra e arquivo de
imagens) justamente com a Pedagoga Designer de Aprendizagem
Marlene Lima Temponi de vídeo de 2min20s "Tributo à Biblioteca
Virtual" para abertura do Fórum do NDE e Colegiado via Meet.
03/08/20 – Oficina no 4º Workshop Experience (Ferramentas de
gestão de cursos de graduação): "Fluxos e procedimentos para
inclusão das bibliografias virtuais" e "Relatório de aprovação das
bibliografias pelo NDE" via Meet.
18/08/2020 – Reunião via Meet orientando os coordenadores sobre a
inclusão de livros virtuais nas bibliografias dos PPCs dos cursos EaD.
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL (RI) – DSPACE (LIVRE)
OU DA PRAXIS (PAGO)
07/10/20 – Explicação via e-mail do que viria a ser RI para os setores
envolvidos.
10/11/20 – Envio para o DISGI de informações para instalação do
software livre Dspace.
13/11/20 – Reunião via Meet com GIT e APPG para demonstração do
fluxo do RI.
07/12/20 – Demonstração via Meet pela Práxis do seu RI.
07/12/2020 – Solicitação de reunião com a FPF para a aquisição de
software pago “RI da fornecedora Praxis”.
ATUALIZAÇÃO DE REGIMENTOS, NORMAS, MANUAIS E
TUTORIAIS
06/05/20 – Tutorial PDF 2p.: “Infográfico Minha Biblioteca: Home
Page e Navegando dentro do Livro”
03/08/20 – Tutorial Slides 36p. “Fluxos e procedimentos para inclusão
das bibliografias virtuais”.
03/08/20 – Tutorial PDF 11p.: “Bibliotecas virtuais: acesso, busca
integrada e indicação nas bibliografias”.
31/08/20 – Atualização do texto sobre as Bibliotecas para o PPC dos
cursos.
11/09/20 – Tutorial PDF 1p.: "12 Passos para acertar na escolha da
bibliografia virtual".
11/09/20 – Tutorial PDF 1p.: "Como solucionar as 14 pendências do
“arquivo de pendências?”
22/09/20 – Criação de Google Sites "Trilha da Biblioteca" com 5 abas
orientando sobre a pesquisa e usabilidades das bibliotecas virtuais.
ATUALIZAÇÃO DO SITE (www.UNIVALE.br/biblioteca)
04/02/20 Upload de TCCs – Odontologia 2016/2 e 2017/1
14/02/20 Upload de TCCs – Nutrição 2019/2
12/03/20 Upload de TCCs – Jornalismo 2019/1 e 2019/2
07/07/20 – Atualização geral das abas e textos do site da biblioteca
(inclusão de novas abas: Catálogo de Livros: Físicos e Virtuais,
Biblioteca na Quarentena, Integração com o Sistema TOTV’s
Educacional, Informativos, Bibliografias, Acervo Virtual, Serviços,
Estatísticas e Capacitações e Agenda).

(bibliografias dos cursos) e a importação
das multas para o sistema da Tesouraria.
- Inserção das referências nas abas de
bibliografia básica e complementar do
Portal Plano de Ensino.
BIBLIOTECA VIRTUAL MINHA
BIBLIOTECA
01/03/21 – Renovação contratual com
aumento do número de licenças e de
catálogos.
BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON
08/04/2021 – Renovação contratual.
AQUISIÇÃO
DE
COLEÇÕES
IMPRESSAS (FÍSICAS)
- Aquisição 1 exemplar físico de alguns dos
livros virtuais adotados nas bibliografias
para cumprimento do Parágrafo único do
Art. 6 da Portaria UNIVALE 094/2020
(19/10/20).
- Aquisição de livros virtuais para compor
a bibliografia de obras não disponíveis em
acesso virtual.
PROGRAMA
DE
DESENVOLVIMENTO
DE
COMPETÊNCIAS
INFORMACIONAIS
- Finalização do projeto para início do
cronograma de oficinas de treinamento
para capacitar o corpo docente e discente
sobre Biblioteca Física e Virtual; Currículo
Lattes; Periódicos da Capes (CAFe) e
Bases de Dados.
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL –
DSPACE
02/21 – Instalação pelo DISGI do software.
03/21 – Configuração e alimentação com os
trabalhos selecionados.
ATUALIZAÇÃO DE REGIMENTOS,
MANUAIS E NORMAS
- Política de Aquisição e Desenvolvimento
de Coleções (2010)
- Manual para Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos (2018)
- Regimento Interno (2009)
- Guia do usuário (2019)
ATUALIZAÇÃO DO SITE
- 03/21 – Atualização das abas: acervo
virtual, serviços, estatísticas e capacitações
e agenda.
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID19
- Continuar prorrogando a devolução de
livros físicos 1x no mês por mais 30 dias
enquanto durar o ensino remoto.
- Acompanhar e solicitar novamente se
necessário o trabalho home office com a
disponibilização dos computadores.
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22/10 Upload de TCCs – Fisioterapia
25/11/20 – Atualização robusta em todo o site da UNIVALE
(www.UNIVALE.br) incluindo a home do setor.
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19
18/03/20 – Suspensão do funcionamento presencial e início do
atendimento exclusivamente remoto.
20/04/20 – Início da execução da Medida Provisória 936: suspensão
temporária da jornada de 10 colaboradores.
30/04/20 – Liberação do acesso remoto ao computador da
Bibliotecária em sua residência para o trabalho home office.
22/06/20 – Início da execução da Medida Provisória 936:
redução da jornada em 75% e 50% de da jornada de 10 colaboradores.
24/04/20 – Atualização da aba “Comunicados sobre o Coronavírus”
informando as formas de atendimento remoto.
17 e 20/07 – Drive Thru de Livros: biblioteca faz empréstimo e
devolução por demanda.
28/04/20 – Envio de Comunicado via e-mail pela Ascorg informando
sobre o “Acesso ao portal de periódicos da Capes via CAFe (acesso
remoto)”.
04/05/20 – Início do Programa de Planejamento de Demissão
Voluntária que em 24/07 teve a adesão de 1 colaborador.
31/07/20 – Atualização da aba “Comunicados sobre o Coronavírus”
informando o retorno do atendimento do setor 3x na semana mediante
agendamentos.
10/12/20 – Depósito de TCCs: uso do Google Drive para o envio do
PDF do trabalho e do Formulário de Autorização em substituição ao
indicado no Art.10 CONSEPE 006/2009.
BIBLIOGRAFIAS NOS PLANOS DE ENSINO
03/07/20 – Criação do e-mail “bibliografias@UNIVALE.br” para
atendimento exclusivo às demandas de atualização das bibliografias
nos Planos de Ensino.
08/07/20 – Portaria UNIVALE 094/2020 (19/10/20) “Altera a
Portaria 042/2020 (08/07/20) “Estabelece a quantidade e os
parâmetros de qualidade dos títulos e exemplares físicos e/ou de
acesso virtual multiusuário para os cursos de graduação presencial e a
distância da UNIVALE e, excepcionalmente, a adoção de títulos de
exclusivo acesso virtual multiusuário enquanto durar as prescrições de
biossegurança em decorrência da Pandemia provocada pelo COVID19”.
09/07/20 – Criação de formulário pelo Departamento de Gestão da
Qualidade (DGQ) para a solicitação de atualização das bibliografias:
IT/BB 001 “Formulário para Solicitação das Bibliografias”.
10/07/20 – Início da utilização do Google Drive para gerenciar o
processo com o compartilhamento das pastas dos cursos com os
respectivos e-mails institucionais dos cursos e docentes previamente
cadastrados.
14/07/20 – Criação de formulário pelo DGQ: IT/PG-001
“Procedimento para adoção das Bibliografias: Professor,
Coordenação, Biblioteca Universitária, NDE e GEPE”.
07/08/20 – Preenchimento e controle das abas de Bibliografia Básica
e Complementar dos Planos de Ensino do sistema SIU passa a ser
responsabilidade exclusiva da biblioteca.
10 a 24/08 – Lançamento das bibliografias dos cursos e disparo de email com o assunto “BIBLIOGRAFIA LANÇADA SIU” para os emails dos cursos com cópia para o GEPE e PROGRAD.
25/08/20 – Após finalização do PLACAD foram unificadas algumas
bibliografias de turmas com fusão de turmas.

DISGI
- Aumento da velocidade da Rede Interna
de 100 Mbps para 1 Gbps em alguns
pontos.
Aquisição de um Datacenter para
consolidar os Servidores Administrativos e
Acadêmicos.
Atualização de softwares dos Servidores
Administrativos e Acadêmicos.
Aquisição de novos equipamentos de
informática para substituição de obsoletos
nos setores da IES.
Licenciamento/renovação dos softwares
utilizados na IES.
Reestruturação da rede física de dados.
Ampliação da Rede WiFi.
Substituição do sistema gerador.
Cursos e treinamento para a equipe técnica.
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22/12/20 – Liberação pelo DISGI de login para o novo portal TOTVS
de Planos de Ensino (planoensino.UNIVALE.br) em substituição ao
SIU.
DISGI
- Aumento da velocidade da Rede Interna de 100 Mbps para 1 Gbps
em alguns pontos.
- Atualização de hardware e softwares de alguns Servidores
Administrativos e Acadêmicos.
- Aquisição de novos equipamentos de informática para substituição
de obsoletos nos setores da IES.
- Licenciamento/renovação dos softwares utilizados na IES.
Substituição do sistema GED para digitalização do acervo acadêmico
(maior integração com o sistema TOTVS).

4.1.1.1 BIBLIOTECAS

Criada em 03 de fevereiro de 1968, está cadastrada no Conselho Regional de
Biblioteconomia (CRB-MG) sob o nº BU 091 e no Instituto Nacional do Livro com o número BM
12324. Com cinco décadas de existência adquiriu o mérito de estar entre os maiores acervos do
estado de Minas Gerais. O Sistema de Bibliotecas (SiBi) da UNIVALE divide-se em Biblioteca
Central (BC) e Biblioteca Setorial (BS). A BS, localizada no Campus Armando Vieira – Campus
I – e a BC Dr. Geraldo Vianna Cruz, situada no Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II.
O SiBi abriga um acervo físico, online e virtual. O empréstimo do acervo físico e/ou o acesso
multiusuário ao virtual, é destinado exclusivamente aos usuários vinculados à Instituição de
Ensino Superior (IES), sejam discentes, docentes e/ou colaboradores enquadrados como Pessoal
Técnico Administrativo (PTAs). A comunidade externa e os egressos podem utilizar os espaços
para realizar consultas in loco e para estudos, não sendo permitido, nestes casos, a retirada de
qualquer tipo de material. No entanto, algumas exceções são abertas aos egressos mediante
solicitação via e-mail institucional para a reprodução reprográfica na copiadora dos campi com
duração de 1 (uma) hora com a retenção do documento de identificação no balcão das bibliotecas.

1.1 Espaço físico
O espaço físico é distribuído em várias seções: guarda-volumes, setor de empréstimos,
devoluções e renovações, acervo geral, hemeroteca (periódicos), obras de referência, multimídias,
banco de trabalhos acadêmicos – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC’s), salas de estudo em
grupo, cabines de estudo individual, área livre de estudo, ala de computadores com acesso à
internet e rede wi-fi em todo o ambiente, áreas administrativas – processamento técnico e da
coordenação – e instalações sanitárias acessíveis.
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A área total construída no campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² destinado ao acervo e
89,92m² destinado aos usuários, com capacidade de 53 lugares. No campus II, a área total
construída é de 1.446,06 m², sendo 331,36m² destinado ao acervo e 403,67 m² destinado aos
usuários, com capacidade aproximada de 200 lugares.

1.2 Serviços ofertados
O SiBi utiliza o Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas –, desde 2005 que tem como
função gerenciar, atualizar e automatizar as atividades de: aquisição, catalogação, circulação de
materiais, usuários, consultas, relatórios, serviços online, etc., permitindo também o intercâmbio
de registros bibliográficos e o compartilhamento de produtos e serviços. Possibilita aos usuários o
acesso online aos serviços da biblioteca na consulta ao catálogo, renovação de empréstimos e
verificação de reservas, sendo tais serviços também acessíveis por dispositivos móveis através do
“Meu Pergamum”. O sistema Pergamum sofreu robusta atualização em 31/01/2019 quando migrou
da versão Delphi para a versão Web, passando a ser hospedado no endereço
www.pergamum.UNIVALE.br:8080/pergamumweb/home_geral/login.jsp,

e

não

mais

no

Desktop, podendo ser acessado também de forma remota.
A consulta online pode ser feita por autor, título, assunto, palavra-chave, editora, série,
ISBN/ISSN

número

de

chamada

no

endereço

http://www.pergamum.UNIVALE.br/pergamum/biblioteca. O empréstimo domiciliar é permitido
apenas aos usuários, sendo aos discentes e PTAs o empréstimo é de 3 (três) livros por um prazo
de 7 (sete) dias, com direito a quatro renovações; para o docente e discente de pós-graduação e da
modalidade a distância, é permitido o empréstimo de até 5 (cinco) livros, por período de 15
(quinze) dias, com permissão para quatro renovações.
As bibliotecas prestam os serviços que estão listados na página do site em
www.UNIVALE.br/biblioteca/#servicos, sendo alguns de empréstimos domiciliares e renovações;
fornecimento de referência bibliográfica dos títulos; Comutação Bibliográfica (COMUT); Portal
de Periódicos Eletrônicos; Portal de Periódicos da CAPES; acervo virtual através de Bibliotecas
Virtuais; orientações sobre normalização de trabalhos acadêmicos; capacitação e orientação para
acesso a bases de dados; além de visitas orientadas às bibliotecas.
A Rede Pergamum oferece ainda a Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos
(ICAP) através do endereço www.pergamum.pucpr.br/icap, que tem como objetivo compartilhar
as publicações editadas por 57 instituições que fazem parte da Rede, com 236 periódicos, mais de
42.801 artigos, sendo aproximadamente 29.462 artigos on-line.
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Os processos de catalogação realizados pelo SiBi 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 MARC 21, sendo suas autoridades
controladas por cabeçalhos oficiais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
A Instituição possui estrutura adequada para suporte ao sistema de gestão dos recursos
tecnológicos adotados. No balcão de atendimento do SiBi estão dispostos 07 (sete) computadores
conectados em rede destinados ao atendimento ao usuário. Nos ambientes administrativos há 05
computadores destinados aos serviços de processamento técnico, restauração de materiais
impressos e coordenação.
Nos salões das bibliotecas são disponibilizados computadores para acesso dos usuários,
ficando disponíveis na BC 08 computadores e na BS 04 computadores com acesso livre à internet
e software (leitor de tela) para inclusão digital de pessoas com deficiência visual além de cobertura
de rede wi-fi de acesso livre para o uso de dispositivos móveis. O SiBi conta com o apoio dos
profissionais do Departamento de Informática, de Sistemas e Gestão de Informação (DISGI), os
quais dão suporte aos sistemas utilizados.
A página da biblioteca localizada no Portal UNIVALE oferece as seguintes informações e
serviços: Consulta ao catálogo de livros físicos e virtuais; Periódicos: Eletrônicos, Portal da Capes
e Físicos; Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos; Repositório de TCCs; Sobre; Fale
Conosco; Informativos; Na Mídia; Normas e Regulamentos; Manuais e Tutoriais; Biblioteca na
Quarentena; Bibliografias; Acervo Virtual; Serviços; Estatísticas; Capacitações e Agenda e
Orientações para entrega de trabalho.
No Repositório de TCCs, disponível no endereço www.UNIVALE.br/trabalho-de-conclusao-decurso, constam o acesso na íntegra dos trabalhos que foram autorizados pelos discentes/autores
para serem disponibilizados no catálogo da biblioteca para fins de consulta, impressão ou
download via internet. Também se encontra o Manual Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos
da UNIVALE que fornece subsídios para a elaboração de trabalhos técnico-científicos com o
objetivo de promover a uniformização na apresentação dos trabalhos acadêmicos da
Universidade.
1.2 Acessibilidade das bibliotecas
O SiBi possui espaços integrados para atendimento ao público, com amplo acesso destinado ao
acervo bibliográfico, área de estudo – salas de estudo em grupo, cabines de estudo individual e
área livre – e áreas administrativas que aprimoram os serviços oferecidos, a acessibilidade, a
visibilidade e a circulação.
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Em relação a acessibilidade arquitetônica, há corredores entre as estantes, balcão de atendimento
e mesas de no mínimo 0,90 m de largura e/ou altura, vagas demarcadas em estacionamento, rampa
externa de acesso, sanitários, entrada/saída individualizada e computador de pesquisa exclusivo
para pessoa com deficiência (PcD). Contemplando a acessibilidade instrumental e digital, são
utilizadas tecnologias assistidas disponíveis para deficientes visuais, como o NonVisual Desktop
Access (NVDA) instalado em todos os computadores; Text To Speech (TTS) que é um plug-in de
Leitor em Voz Alta disponível em todas as bibliotecas virtuais; recebimento de livros de literatura
em Braille fornecidos pelo Instituto Benjamin Constant (IBC), através da coleção “Pontinhos” e
desde 2018 o SiBi é integrante da Biblioteca Online Dorinateca de livros acessíveis da Fundação
Dorina Nowill para Cegos, que disponibiliza livros acessíveis em três formatos: DAISY, MP3 e
Fonte Ampliada. Por fim, no que compete à acessibilidade comunicacional, o site da IES, assim
como o da Biblioteca contam atualmente com dois sistemas instalados: VLibras que traduz
conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e o Real
Accessability com funcionalidades de aumentar e diminuir tamanho do texto, deixar o site em preto
e branco, inverter cores, destacar os links e trocar a fonte do site por uma mais simples e a opção
para redefinir todas as configurações.

2 ACERVO DO SiBi
2.1 Acervo misto
O SiBi dispõe de acervo físico, online e virtual, e desta forma é compreendido como acervo misto,
como segue no quadro abaixo:
Quadro 1 – Tipos de acervos
FÍSICO

ONLINE

VIRTUAL

Estante física

Catálogo Pergamum

Assinatura Eletrônica

Materiais que foram tombados e

-Dorinateca

Materiais

que encontram-se nas estantes e

-Periódicos Eletrônicos

Bibliotecas Virtuais Pearson e

disponíveis

-Portal de Periódicos da CAPES

Minha Biblioteca, disponíveis via

-Biblioteca Digital Brasileira de Teses e

hiperlink no Portal do Aluno,

Dissertações (BDTD)

Professor e PTAs e no processo de

-Indexação Compartilhada de Artigos de

também

Periódicos (ICAP)

Catálogo Pergamum

para

consulta

através do Catálogo Pergamum.

Fonte: Bibliotecas da UNIVALE (2020).

bibliográficos

ser

acessado

das

via

o
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O acervo físico abriga o total de 37.841 livros no total de 112.572 exemplares entre materiais
impressos – livros, referência, TCCs, teses, dissertações, periódicos, e material multimídia – e
online – publicações gratuitas, dissertações, TCCs, teses e apostilas eletrônicas, concluindo no ano
de 2019 o total de 15.569 empréstimos, 15.498 devoluções e 12.241 renovações.
O acervo virtual é exclusivamente de livros, doravante chamados de e-books, disponíveis a
princípio em três bibliotecas virtuais que foram contratadas ao longo dos últimos 5 (cinco) anos, a
saber:
Bibliotecas Virtuais

Pearson

Biblioteca
(SAGAH)

Fundação

2005

2016

2011

pela

22/04/2015

01/10/2017

28/02/2020

Vigência do contrato
atual

07/04/2020
07/04/2021

Valor da Licença

R$ 24.000,00

R$ 62.284,86

R$ 182.520,00

Área
do
(catálogos)

Multidisciplinar

Multidisciplinar

Saúde, Medicina, Jurídica e Sociais
Aplicadas

Quantidade
de
Títulos (01/09/20)

8.209

717

9.587

Editoras

Mais de 20.

Grupo A incluindo apenas o
selo Sagah.

4 Grupos incluindo o Grupo A e
Gen e mais de 10 editoras.

Forma de Acesso

Integração
(SSO)

Moodle

Learning
(LMS)

Aquisição
UNIVALE

acervo

A

a 01/01/2020 a 31/12/2022

Única

Minha Biblioteca

01/03/2020 a 28/02/2021

Management

System

Com a contratação da biblioteca virtual “Minha Biblioteca” em 2020, que também
contempla o Grupo A com os selos editoriais Sagah, Artes Médicas, Artmed, Bookman, McGraw
Hill e Penso, os discentes passaram também a encontrar os Livros Virtuais em mais uma biblioteca
virtual, e para padronizar as referências bibliográficas das Bibliografias Básicas (BB) e
Bibliografias Complementares (BC), o SiBi não mais vincula as referências dos cursos de
graduação na modalidade a distância à “Biblioteca A”, e sim apenas a “Minha Biblioteca” e
“Pearson”, por isso atualmente é informado que o SiBi disponibiliza apenas 2 (duas) bibliotecas
virtuais para o acesso remoto. Os discentes dos cursos de graduação na modalidade a distância
acessam os capítulos dos livros virtuais através das Unidades de Aprendizagem (UAs) da solução
educacional integrada SAGAH que é vinculada ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da
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UNIVALE, e para o acesso na íntegra continuam acessando a “Biblioteca A”, assim como a
plataforma específica da “Minha Biblioteca”.
E por sua vez, o acervo online disponível no Pergamum são de publicações online gratuitas,
dissertações online, apostila eletrônica, TCCs e teses, dentre outros. Os acervos independentes do
seu formato são constituídos de materiais bibliográficos atualizados e adequados aos currículos
dos cursos de graduação presencial e a distância, Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e aos
projetos de pesquisa e extensão da Instituição.
O SiBi possui ainda convênio com o Portal de Periódicos da Capes, que abrange o acervo
de periódicos e base de dados, que atualmente contabiliza 48.038 títulos de periódicos em texto
completo, 130 bases de dados de referências e resumo, 41 bases estatísticas, 64 bases de teses e
dissertações, 48 obras de referência, 15 bases de conteúdos audiovisuais; 2 bases de normas
técnicas, dentre outros. O acesso ao conteúdo assinado pela IES desde 2019/2º também é remoto
através da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), e em acesso aberto através do site específico
de cada Periódico. A lista dos Periódicos selecionados pelos cursos para compor as bibliografias
de

cada

UC

está

disponível

no

site

da

biblioteca

através

do

endereço

www.UNIVALE.br/periódicos, com o seu International Standard Serial Number (ISSN), título,
qualificação da Qualis/Capes (se houver), se está disponível ou não no Portal da Capes e o seu
hiperlink para redirecionar a página de origem.

2.2 Bibliografias: métrica de títulos, exemplares físicos e/ou de acesso multiusuário

O SiBi por abrigar um acervo misto desde 2015, e em atendimento ao Instrumento de Avaliação
de Cursos de Graduação Presencial e a Distância (IACG), que sofreu robusta atualização em
outubro de 2017, nos indicadores 3.6 sobre Bibliografia Básica (BB) e 3.7 de Bibliografia
Complementar (BC), onde o antigo 3.8 sobre Periódicos Especializados (PE) foi incorporado pelos
indicadores 3.6 e 3.7, e levando em consideração a expertise da UNIVALE de ter recebido entre
2018 e 2019 o total de 6 (seis) comissões neste novo instrumento, uma nova métrica quantitativa
dos títulos e da possibilidade da adoção integral de títulos virtuais, foi regulamentada pela Portaria
UNIVALE

094/2020

(19/10/20)

“Altera

a

Portaria

042/2020

(08/07/20)

que “Estabelece a quantidade e os parâmetros de qualidade dos títulos e exemplares físicos e/ou
de acesso virtual multiusuário para os cursos de graduação presencial e a distância da UNIVALE
e, excepcionalmente, a adoção de títulos de exclusivo acesso virtual multiusuário enquanto durar
as prescrições de biossegurança em decorrência da Pandemia provocada pelo COVID-19”.
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Desta forma, conforme art. 5º, a quantidade de títulos que deverão compor a BB, a BC e os PE
para cada UC dos cursos ofertados pela UNIVALE devem ser compostos por:
I. BB: de 02 a 03 títulos preferencialmente todos virtuais;
II. BC: de 02 a 05 títulos obrigatoriamente virtuais;
III. PE: de 01 a 03 títulos obrigatoriamente virtuais.
Para os Cursos de Graduação que adotam o currículo tradicional disciplinar os quantitativos de
títulos obedecerão aos seguintes critérios para cada UC:
I. BÁSICA
- 01 Grupo Temático: 02 ou no máximo 03 títulos por cada GT preferencialmente virtuais
- 02 ou mais Grupos Temáticos: 01 título por cada GT preferencialmente virtuais.
II. COMPLEMENTAR
- 01 Grupo Temático: 02 ou no máximo 05 por cada GT preferencialmente virtuais
- 02 ou mais Grupos Temáticos: 01 título por cada GT preferencialmente virtuais
III. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
O quantitativo deve ser composto por 01 ou no máximo 03 títulos obrigatoriamente virtuais por
Módulo Interdisciplinar, independentemente do número de Grupos Temáticos que o compõe.
Ao que compete a quantidade de exemplares físicos e/ou assinaturas de acesso virtual, conforme
art. 6º:
I. BC: Caso seja selecionado algum título em apresentação física, o quantitativo de exemplares
precisa assegurar a compatibilidade entre o número de vagas ocupadas do próprio Curso e dos
outros Cursos que utilizarão os títulos, levando-se em consideração o cálculo de aproximadamente
01 (um) exemplar físico para cada 06 (seis) vagas ocupadas, enquanto os títulos virtuais serão
compostos por assinaturas de acesso multiusuário.
II. BC: Compõe-se de assinaturas de acesso multiusuário.
III. Periódicos: Compõe-se de acesso multiusuário.
Entende-se como acesso multiusuário, o acesso às Bibliotecas Virtuais que é disponibilizado
através de um mesmo título e acessado por múltiplos usuários ao mesmo tempo e a busca por livros
e periódicos físicos é realizada através do Catálogo Pergamum e é restrito à disponibilidade de
exemplares nas estantes das Bibliotecas, sendo utilizados mecanismos de reservas e renovações
online através do Meu Pergamum. O acesso às Bibliotecas Virtuais está disponível tanto no
Catálogo Pergamum quanto diretamente nas Plataformas das Bibliotecas Virtuais disponibilizados
no Portal do Aluno, Portal do Professor em URL Externas, no Portal PTA e no AVA da
UNIVALE.
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2.3 Política de Aquisição e Desenvolvimento da Coleção (PADC)
A atualização e expansão do acervo segue a Política de Aquisição e Desenvolvimento da
Coleção (PADC) 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.

2.3.1 Formação do acervo
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 e EaD,
Pós-graduação e Mestrado da Instituição, aos projetos de pesquisa e às atividades de extensão.
Para isso as reúnem em seu acervo diferentes tipos de materiais bibliográficos e audiovisuais.
Conforme apresentado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) a finalidade da PADC é:
•

Adequar os títulos 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 (IACG) 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, recebimento de doações 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 colaboradores);

•

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.

2.3.2 Prioridades para aquisição
De acordo com a política adotada, as bibliotecas têm como prioridades para a aquisição de
materiais:
a) Cursos novos ou em fase de implantação;
b) Disciplinas novas e/ou alterações de currículos;
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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;
Quanto aos critérios para a seleção qualitativa e quantitativa do acervo, a política prioriza o Projeto
Pedagógico dos Cursos (PPCs), observando:
a) Adequação aos objetivos educacionais da instituição;
b) Adequação à demanda e perfil dos usuários que utilizarão os materiais;
c) Autoridade do autor e do editor;
d) Nível de atualização do material;
e) Idioma acessível aos usuários.

2.3.3 Do processo de aquisição e remoção de Livros Virtuais
A aquisição e/ou 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 a atualização e considerando a natureza das Unidades Curriculares
(UCs). A mesma é referendada por relatório de adequação assinado pelo Núcleo Docentes
Estruturante (NDE), comprovando também a compatibilidade em cada bibliografia da unidade
curricular, entre o número de número de vagas ocupadas (do próprio curso e de outros que utilizem
os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.
A solicitação é realizada mediante o preenchimento dos seguintes formulários:
•

Indicação das Bibliografias e Validação pelo NDE.

•

Substituição de Bibliografia: reprovado, esgotado ou indeferido.

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 efetiva a compra. A solicitação de compra é atendida
desde que seja fundamentada a sua necessidade e que as obras estejam disponíveis no mercado
editorial.
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A aquisição de Livros Virtuais, por sua vez, é através de assinaturas de novas bibliotecas
virtuais ou a renovação dos contratos das anteriormente contratadas. A licença é enquadrada como
limitada, não exclusiva e temporária, com duração de no mínimo 12 meses. Por tratar-se de
assinatura, ocorre em alguns momentos a remoção de alguns dos Livros Virtuais das plataformas
das bibliotecas virtuais basicamente por 2 (dois) motivos: substituição de edição por uma mais
atualizada e/ou remoção do título por questões contratuais entre o autor e a editora, mediante
comunicação prévia. Quando trata-se de remoções e o título pertencer a bibliografia dos cursos
caberá ao SiBi atualizar a planilha do Google Drive no formato de excel nomeada de “Catálogo
de E-books – atuais, novos e obras retiradas”, que consta na aba “Acervo Virtual”, no
endereço www.UNIVALE.br/biblioteca/#acervovirtual. Os cursos e os seus respectivos membros
do Núcleo Docente Estruturante (NDEs), são comunicados via e-mail sempre que a mesma for
atualizada para realizar previamente as devidas substituições dos títulos, não acarretando desta
forma prejuízos aos discentes no decorrer do semestre letivo.

2.3.4 Avaliação da coleção
A avaliação do acervo 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 a bibliotecária, 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 é o descarte do material,
que após ser avaliado criteriosamente será excluído da coleção ativa. O SiBi reserva-se no direito
de dar destinação aos materiais, seja para outras bibliotecas ou para instituições que demonstrem
interesse em adquiri-los.

2.4 Bibliotecas Virtuais e suas potencialidades no processo ensino-aprendizagem
2.4.1 Ferramentas para a leitura e fichamento do Livro Virtual
O acervo virtual das 2 (duas) plataformas de bibliotecas virtuais contam com inúmeras
ferramentas que facilitam a sua usabilidade. Entende-se por usabilidade o tributo que avalia quão
fácil e agradável é a interface para o uso, sendo 2 (duas) delas acessíveis. Cabe por sua vez à
acessibilidade a propriedade de ser utilizável por PcD, e destacam-se as seguintes ferramentas
agrupadas pelo propósito que oferecem ao ensino-aprendizagem:
•

Detalhes, Barra de Rolagem e Paginação
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•

Sumário, Pesquisar e Destaques

•

Notas, Marcações e Figuras da Elsevier

•

Citações, Copiar URL e Compartilhar

•

Cartões de Estudo, Criar Tarefas e Modo Revisão

•

Acesso Offline pelo aplicativo e Impressão

•

Leitura: Listas, Metas, Lidos, Adicionados Recentemente e Expert Reader

•

Labs

•

Recursos de Acessibilidade: leitura em voz alta e formatação melhorada.

2.4.2 Engajamento por Livro e por Usuário
Ao contrário do Livro Físico na qual a sua estatística de engajamento é medida pela
quantidade de empréstimos e renovações dos exemplares, cabe ao Livro Virtual constatar o seu
engajamento através de 6 (seis) tipos de relatórios. Em se tratando do acervo, deve ser verificado
através Páginas Visualizadas (Pageviews) e Informações por e-book (Relatório Engagement by
Book). No que se refere aos usuários, pode ser verificado por meio dos relatórios de Alunos com
atividade (Students with Activity), Sessões de estudo (Study Sessions), Tempo médio de sessão
(Average Session Length) e Informações por usuário (Relatório Details).
O

SiBi

disponibiliza

os

relatórios

na

aba

“Estatística”

do

site

www.UNIVALE.br/biblioteca/#estatisticas, para que cada curso avalie o engajamento dos e-books
indicados nas bibliografias de cada UC. Para dados confidenciais a visualização é somente através
do acesso pelo e-mail institucional do docente.

3 PLANO DE CONTINGÊNCIA
O SiBi adota procedimentos de contingência para acesso ao acervo físico e virtual. O plano
apresenta uma estrutura estratégica e operativa que ajuda a controlar situações de emergência e a
minimizar consequências negativas. Propõe procedimentos alternativos ao funcionamento normal
das Biblioteca sempre que alguma de suas funções usuais se vê prejudicada por uma contingência
interna ou externa. Procura garantir a continuidade do funcionamento diante de quaisquer
eventualidades, sejam materiais ou pessoais.

3.1 Para as bibliografias impressas (acervo físico)
•

Disponibilização de um exemplar como consulta local: os exemplares em consulta

local/rápida são identificados por uma tarja vermelha sobre a etiqueta do livro;
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•

Verificação sistemática do número de reservas: com o objetivo de identificar a

demanda de uso e a necessidade de ampliação da quantidade de exemplares em meio físico
são realizadas verificações sistemáticas do número de reservas através do Sistema
Pergamum, que possibilitará a indicação da necessidade de aquisição de mais exemplares;
•

Reserva de títulos esgotados nas estantes através do Sistema Pergamum: quando

um título se encontra esgotado na estante o aluno realiza a reserva pelo sistema Pergamum
através dos computadores disponibilizados no setor ou por meio de dispositivos pessoais
móveis através da rede wi-fi da biblioteca. O sistema identifica a demanda pelo título e
impede que os alunos que estão com os títulos renovem o empréstimo por novo prazo
possibilitando desta forma o acesso igualitário à obra por todos os alunos;
•

Setor de restauração interno: o SiBi possui o próprio setor de restauração de

materiais impressos e colaborador especializado, possibilitando a reposição de material
danificado em tempo menor sem que o material deixe a biblioteca;
•

Queda de energia: a IES possui gerador de energia que mantém os servidores

ligados sem incorrer em perda de dados do acervo e usuários;
•

Queda de internet e provedor: a IES possui link de redundância com 200Mbps que

suporta os sistemas utilizados em caso de queda do provedor principal;
•

Queda de rede wi-fi: a biblioteca possui 08 computadores destinados à pesquisa e

consulta ao acervo com configuração e softwares que possibilitam acesso às atividades
acadêmicas;
•

Furtos: Cada exemplar possui afixado em sua terceira capa um dispositivo

(etiqueta) eletromagnético de 9.5 MHz que possui ativação automática ao passar entre os
sensores na saída da biblioteca. Há restrição de entrada na biblioteca portando bolsas,
mochilas, pastas, fichários, sacolas e similares.
•

Enchentes: A IES é circundada pelo Rio Doce, porém a BC possui distância de

aproximadamente 200m em relação à margem do Rio, além da elevação do terreno. As
estantes não possuem livros na última prateleira inferior que garante elevação mínima de
30cm em relação ao piso.

3.2 Para as bibliografias virtuais (acervo virtual)
O procedimento de contingência para o acervo virtual é realizado juntamente com a
plataforma das bibliotecas virtuais Minha Biblioteca e Pearson:
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•

Remoção de títulos da plataforma: quando da retirada de títulos são enviados alertas

para o SiBi com 60 a 180 dias de antecedência para que se possa informar às coordenações
de curso e a mesma tomar os devidos procedimentos para substituição do título por outro
de mesmo valor bibliográfico sem prejuízo aos alunos;
•

Acesso à internet: a biblioteca possui 08 computadores conectados em rede e

disponibiliza rede wi-fi de acesso livre em todo o ambiente da biblioteca;
•

Queda de energia: a IES possui gerador de energia e nobreak que mantém os

servidores ligados sem incorrer em perda de dados.
•

Queda de sistemas de internet e provedor: a IES possui link de redundância com

200Mbps que suporta satisfatoriamente os sistemas e plataformas virtuais usadas pela
biblioteca utilizados em caso de queda do provedor principal;
•

Interrupção do acesso à plataforma virtual e suporte técnico: Garantia de suporte

técnico caso venha ter interrupções devido a problemas tecnológicos através dos e-mails
suporte@minhabiblioteca.com.br, universidades.atendimento@pearson.com e através do
WhatsApp.
•

Acesso Off-line: Ambas bibliotecas virtuais disponibilizam a possibilidade de

impressão de páginas, sendo cobrado R$ 0,7 centavos pela Pearson e de forma gratuita pela
Minha Biblioteca, sendo 2 (duas) páginas por vez. A Pearson também disponibiliza
aplicativo próprio para o acesso Offline de até 10 obras para o acesso sem conexão à
internet após o seu download.

5 MELHORIAS E PLANOS DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS
AVALIATIVOS
A autoavaliação institucional tem por finalidade de identificar o andamento e a qualidade
das atividades – fim (ensino, pesquisa e extensão) e das atividades – meio (gestão acadêmica e
administrativa), buscando assegurar a integração de dimensões externas e internas da avaliação
institucional, mediante de um processo construído e assumido coletivamente. Este esforço
institucional impulsiona a possibilidade de gerar informações para tomadas de decisões de caráter
político, pedagógico e administrativo.
As melhorias e os planos de melhorias foram orientados a partir dos resultados de
avaliações internas e externas e também orientados pelos objetivos e metas constantes no Plano
de Desenvolvimento Institucional da UNIVALE – PDI 2020-2024.
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MELHORIAS E PLANOS DE MELHORIAS
INDICATIVOS DEFINIDOS A PARTIR DE SUGESTÕES REGISTRADAS POR
DISCENTES E DOCENTES NAS AVALIAÇÕES DE CURSOS
REALIZADAS PELA CPA
INDICADOR /CPA

AÇÕES

JÁ
REALIZADA

PREVISÃO/
CONCLUSÃO

INSTITUCIONAL

SETORES
ADMINISTRATIVO
S E ACADÊMICOS

INFRAESTRUTURA

SALAS DE AULA

- Treinamentos Orgulho em Pertencer;
- Campanha conceito 5 estrelas;
- Implantação dos Setores:
* Desenvolvimento Humano, Recrutamento e
Seleção
* Comercial
* Negociação
- Troca de pisos e revestimentos cerâmicos
nas clínicas odontológicas I e III;
- Pintura da clínica odontológica II;
- Compra de 24 novos equipos p/ as clínicas
odontológicas I e III;
- Troca dos telhados dos auditórios A, B e C
e impermeabilização;
- Conclusão da obra do AME (Ambulatório
Médico de Especialidades) p/ atendimento à
comunidade;
- Aquisição de equipamentos e mobílias p/ a
inauguração do AME;
- Reforma do Bloco D9 p/ reativação das
salas dos professores;
- Reforma do Bloco C1 p/ instalação dos
setores ASCORG, Processo Seletivo, Gestão
da Qualidade e do Comercial (novo setor
criado);
- Pintura e reforma da estrutura metálica do
telhado do corredor de acesso às clínicas;
- Cobertura de concreto sobre a galeria de
agua pluvial em frente à Biblioteca;
-Impermeabilização do telhado do Campus I
;
- Compra de cadeiras novas p/ o auditório do
campus I
- Reformulação do Bloco A19
- Sinalização do Campus II
- Instalação Data show;
- Reforma das carteiras -Carteiras já
reformadas serão redistribuídas nas salas com
quantidade de 50% da capacidade instalada
em atendimento ao Decreto da Prefeitura para
que não haja aglomeração.

Em andamento
Em andamento

Concluído
Concluído
Concluído

Agosto 2020

Sim
Sim
Sim

Agosto 2020

Sim

Agosto 2020
Agosto 2020

Sim

Agosto 2020
Agosto 2020

Sim
Sim

Agosto 2020
Agosto 2020

Sim
Sim

Agosto 2020

Sim

Junho 2020
Janeiro 2020

Sim
Sim
Em andamento
Em andamento

Fevereiro 2020
Fevereiro 2020
Maio 2021

Sim
Interrompido
Janeiro 2022
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LABORATÓRIOS
SEGURANÇA –
Patrimonial, pessoal e
outras

- Construção Laboratório Anatomia;
- Compra de Equipamentos
- Troca de todos monitores laboratórios de
Informática Campus II
- Aumentamos a equipe de vigilância;
- Instalação de câmeras de segurança em
alguns setores

TESOURARIA

- Compra de novos livros;
- Parceria com mais uma biblioteca virtual “
Minha Biblioteca”
- Mudança de equipe;

SECRETARIA
ACADÊMICA

- Implantação Secretaria Digital

BIBLIOTECA

SETOR DE ESTÁGIOS

OUTROS

Concluído
Em andamento
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Fevereiro 2021
Junho 2021
Fevereiro 2020

2020

Fevereiro 2020
Fevereiro 2020
Fevereiro 2020

Sim

- Reformulação do espaço

À realizar

Maio 2021

- Implantação do Sistema TOTVS;
Acadêmico
Administrativo

Concluído
À realizar

Fevereiro2021

CAMPUS ARMANDO VIEIRA - CAMPUS I

CARTEIRAS
DE
SALA DE AULA Padronização
AR
CONDICIONADO Manutenção e trocas

BANHEIROS
Acessibilidade, limpeza
e conservação

Reforma de todas as carteiras, com elevação
do braço da cadeira, diminuindo a inclinação
e alongando a extensão do mesmo.
Implantação de um Plano de Manutenção
Preventiva de ar condicionado, no qual
contempla manutenções mensal, semestral e
anual.
Disponibilização de 1 faxineira para fazer a
limpeza e reposição do material de higiene
antes do início das aulas e no intervalo das
aulas.
Adaptação de um suporte externo com trava,
próximo à bancada da pia, para armazenar
papel higiênico e papel toalha.
Instalação de ganchos nas repartições
sanitárias para pendurar mochilas/bolsas.
Realocar porta papel e porta sabonete por
questões de acessibilidade.
Instalar as lâmpadas de emergência

Sim

Sim

Agosto 2019

Dezembro 2020

Sim
Agosto 2019

Em análise
Maio 2021

Em análise

Julho2021

Implantação da Manutenção preventiva com
a limpeza e troca dos filtros a cada 6 meses.

Sim

Julho 2019

ACESSIBILIDADE

Realização do conserto do elevador e
contratação de uma empresa autorizada para
manutenção mensal.

Sim

Agosto 2019

DATA SHOW
Quantidade, qualidade

Em análise

AUDITÓRIO
BEBEDOUROS
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LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA
–
Infraestrutura,
equipamentos

Reforma do espaço;
Implantação de softwares e aquisição de
novos equipamentos

Em andamento

WiFi

Melhoria na infra da internet (cabeamento
estruturado de fibra ótica e instalação de
equipamentos)

Em andamento

NASF

Nova infraestrutura física com mudança para
o Prédio da ETEIT

10/2019

Mudança de equipe Tesouraria

Sim

SECRETARIA
TESOURARIA

Julho 2021

Abril 2021

E

BIBLIOTECA
–
Ampliação do espaço e
atualização do acervo

Outubro 2020

- Em análise

SEGURANÇA
Patrimonial, pessoal e
iluminação

- Em análise

XEROX – Valor de
impressão

- fazer pesquisa de preços praticados no
mercado

CANTINA - valor de
lanches e qualidade,
atendimento

- Em análise

2021/2

AMPUS ANTÔNIO RODRIGUES COELHO - CAMPUS II

CENTRO
ESPORTIVO
Infraestrutura

-

- Firmado parceria com empresa terceirizada
na prestação de serviço de poda/jardinagem;
- Troca das luminárias por holofotes de Led;
- Buscando nova parceria p/ cantina

Sim
Março 2021
Sim
Pendente

LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA
–
Infraestrutura,
equipamentos

Implantação de softwares e aquisição de
novos equipamentos de informática.

SEGURANÇA
Patrimonial, pessoal e
iluminação

Ampliamos o quadro de funcionários no setor
de vigilância;
Instalamos câmeras de segurança no prédio
ED2 e laboratório Habilidades
Aumentamos os pontos de iluminação e
trocamos por refletores de LED

BANHEIROS
–
Acessibilidade, limpeza
e conservação

- Serão todos revisados

SETOR
ESTÁGIOS
Informações
qualidade
atendimento

Mudança de toda equipe

DE
–
e
no

Pendente

Junho 2021

Sim

Pendente

Maio 2021

Sim
Fevereiro 2021
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BIBLIOTECA
Infraestrutura,
qualidade do acervo
TESOURARIA
Atendimentoinformações

–

- Compra de novos livros;
- Parceria firmada com uma Biblioteca virtual
“ Minha Biblioteca”
- Mudança de equipe
- Mudança de processos

Sim
Sim

Sim

CANTINAS - valor de
lanches e qualidade,
atendimento.

- Em análise - Infraestrutura cardápio,
Regulamento de funcionamento

XEROX - Valor de
impressão,
infraestrutura
e
atendimento

- Em análise

Fevereiro 2020

Outubro 2020

2021/2

MELHORIAS E PLANOS DE MELHORIAS
METAS E INDICATIVOS DEFINIDOS A PARTIR DOS OBJETIVOS
PROPOSTOS NO PDI/UNIVALE 2020-2024
META PDI 2020-2024

AÇÕES

REALIZADA

1.Evento World Café para
reconstrução Missão, Visão,
Valores,
Negócio
da
Instituição

1.Realizada

1. Nos dias 9, 10, 11 e 12 de
novembro 2020

2. Realizada

2. 01 e 02 de agosto 2019 Construção do Planejamento
Estratégico da Pesquisa.
12 e 13 de setembro de 2019
Construção
do
Planejamento Estratégico da
Graduação.
3. Em fevereiro de forma
presencial e em julho
realizado de forma on line em
função da Pandemia (2020)

2.Evento de Construção do
Planejamento Estratégico da
Pesquisa e Ensino com base
nas Políticas Institucionais
constantes do PDI
Capacitar, permanentemente, os
colaboradores para o exercício
de suas atividades atendendo às
políticas
institucionais
da
UNIVALE e aos documentos de
referência MEC / INEP e demais
instituições reguladoras.

3. Realizada
3.Workshop Experience

4. Realizada

4.Trilhas de Aprendizagem

5. Realizada
5.Curso on-line PTAs

6.Treinamentos coordenadores
e NDEs

6. Realizada

7. Realizada
7.Formação pedagógica
técnica para Docência
Tutoria na EaD

e
e

PREVISÃO/ PERÌODO

4. Meses de setembro a
outubro
5. de 30/04 a 07/05 os
minicursos
de
Língua
Portuguesa e Comunicação
não violenta.
6. 06 a 10 de abril foi
realizada a Aprendizagem
Ágil para os coordenadores
7. 1a Jornada Pedagógica
Cursos EAD - 11 a 30 de
agosto de 2020 e Formações
para atendimentos aos alunos
e cursos.
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8.Estudo das novas DCNS (ver
quais as últimas – 2018-20192020) Pedagogia

8. Realizada

9. Realizada

9.Construção da Política de
Comunicação da UNIVALE
com base na nova Missão,
Visão, Valores e Negócio

8. Treinamento com os
colaboradores
PTAs
presencial. ( Apresentação
missão, visão, valores e
negócio da IES e atendimento
ao público)

8. Realizado

1. Realizada
1.Estudo do PDI em evento de
construção do Planejamento
Estratégico da Pesquisa e do
Ensino.
Utilizar o PDI como documento
de referência para as ações
institucionais.
2. Construção pela CPA de
Planilhas de Monitoramento
das Metas do PDI pela Gestão
Superior da UNIVALE e da
FPF.
Dar amplo conhecimento aos
gestores dos cursos, corpo
docente e corpo Técnico-

1. Realização do Fórum NDE –
conhecimento
políticas
institucionais

Realizada

8. A DCN da licenciatura
Pedagogia é de 2006.
A DCN para formação de
professores é 2015 e a mais
recente 2019.
O estudo que foi feito desde
que cheguei foi da DCN
2015, visto que estávamos
implantando
matriz
já
considerando essa DCN
sobretudo por meio das
reuniões de NDE.
Resolução CNE/CP nº 02, de
01 de julho de 2015 Diretrizes
Curriculares
Nacionais para a formação
inicial em nível superior e
para a formação continuada.
RESOLUÇÃO CNE/CP Nº
1, DE 27 DE OUTUBRO DE
2020
Dispõe sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a
Formação Continuada de
Professores da Educação
Básica e institui a Base
Nacional Comum para a
Formação Continuada de
Professores da Educação
Básica
(BNC-Formação
Continuada).
Nos meses de Abril a Julho
de 2020
Agosto de 2020

1. 2019/2020
- 01 e 02 de agosto 2019 - PE
da Pesquisa
- 12 e 13 de setembro de 2019
- PE do Ensino/Graduação
- 29/01/2020 a 13/11/2020 Planejamento
Estratégico
dos Cursos de Graduação
(PEC)
Setembro/20
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administrativo dos documentos
de referência do MEC/ INEP,
CNE/ CES, CONAES e com as
Políticas
Institucionais
da
UNIVALE, estabelecendo sua
atuação com base em tais
instrumentos reguladores

2. Realização do Fórum
Extensão – conhecimento da
política de extensão

2. Realizado

3. Realizado

3.III Workshop Experience

4. Realizado
4.IV Workshop Experience
5. Realizada
5.Trilhas de Aprendizagem

O Fórum de Extensão da
UNIVALE é um evento
anual e desde 2019 tivemos
duas edições:
17 de junho de 2019 - VI
Fórum de Extensão da
UNIVALE: A Extensão na
Formação
Integral
do
Estudante
VI Fórum: Durante a
programação
houve
apresentação da política em
construção, e houve palestra
trazendo o foco da formação
integral para discutir/pensar a
política.
18 de novembro de 2020 VII Fórum de Extensão da
UNIVALE: E a saúde como
vai?
Possibilidades
de
diálogo com a universidade.
VII Fórum: Em período que
antecedeu o fórum, a nova
política já aprovada, foi
apresentada, em diálogo com
outros documentos sobre
parceiros no sistema de
saúde. Documento base para
a construção da carta de
intenções de atuação em
parceria com a SRS e a
DSEI/MGES.
Outras
ações
foram
realizadas, além do fórum,
para divulgação da política:
1- Encaminhamento da
política
a
todos
coordenadores de curso e
professores extensionistas;
2- Publicação da política na
página da AEX;
3- Apresentação da política
em reuniões da AEX com as
coordenações de cursos e de
projetos de extensão.
3. Em fevereiro de forma
presencial e em julho
realizado de forma on line em
função da Pandemia (2020)
4. Evento realizado no mês
de julho de 2020, no formato
on-line, em função da
Pandemia
5. Meses de setembro a
outubro de 2020
Evento desenvolvido para
atender à todo corpo docente,
as
temáticas
foram
desenvolvidas considerando
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as avaliações realizadas dos
professores que solicitaram
um aprofundamento
6. Realizado

6. de 30/04 a 07/05 os
minicursos
de
Língua
Portuguesa e Comunicação
não violenta.

7. Realizado

7. 06 a 10 de abril foi
realizada a Aprendizagem
Ágil para os coordenadores.
8. Eventos realizados de
fevereiro a dezembro de
2020.

6. Curso on-line PTAs

7.
Treinamentos
coordenadores e NDEs
8.
Formação
para
as
coordenações
de
cursos
ofertados na modalidade EaD.
9. Treinamento
colaboradores
presencial.

com os
PTAs

10. Formação para professores
dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis

8. Realizada

9. Realizado

9. agosto de 2020
(Apresentação missão, visão,
valores e negócio da IES e
atendimento ao público)

10. Realizada

10. Abril de 2020
Aprendizagem por meios
digitais, é possível?
11. Abril de 2020
Evento para todo corpo
docente, com objetivo de
contribuir para a didática do
ensino superior, com foco
nas
dificuldades
apresentadas mediante a
pandemia
12. Junho de 2020
Com intuito de formar os
docentes, por meio da
temática
Os
processos
Avaliativos
por
Meios
Virtuais
13. Julho de 2020
Com objetivo de melhorar a
prática
pedagógica
dos
docentes, por meio da
temática Plano de Ensino
Contingencial: da Teoria à
Prática
14. Agosto e Setembro de
2020
CAFÉ, PROSA E IDEIAS –
Flipped Class Room

11. Realizada

11. Formação Aprendizagem
Colaborativa (ÁGIL)

12. Realizada
12.
PEDAGÓGICA

JORNADA

13. Realizada
13.
PEDAGÓGICA

JORNADA

14. Realizado
14. Formação para professores
do curso de Odontologia
Atualizar
os
PPC’s,
demonstrando 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.

Realizada
Revisão dos PPCs com
atualização das informações
sobre Missão, Visão, Valores e
Negócio da UNIVALE – bem
como
as
políticas
institucionais.

Em Outubro /20
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1. Realizada

1. Em dois momentos 2020

2. Realizada

2. 06 dias do mês de agosto
de 2020, das 14h às 15h30

Implantação de atividade
integradora e Prova Global em
todos os cursos

Realizada

A partir de 2016.

1.Cursos de extensão ligados
ao
conteúdo
das
pósgraduações
1.Planejamento
e
Gerenciamento de Obras e
Projetos
2. Imersão em Harmonização
Orofacial

1. Realizada

2018

2. Tramitando

2021

1. Todo semestre os NDEs
avaliam
as
ementas,
bibliografias e PPC dos cursos.
Avaliar os PPC’s dos cursos,
conforme os padrões de
qualidade definidos pelo MEC/
INEP.

Planejar e executar atividades
acadêmicas
de
forma
interdisciplinar, superando a
fragmentação do conhecimento.

2. Discussão das atividades
acadêmicas por meio digitais:
Perspectivas e desafios na
alteração do PPC - Fórum de
NDE Cursos EAD

Aumentar a participação de
alunos e egressos em programas
de Educação Continuada.
2.Oferta Disciplinas Isoladas
do GIT

2. Edital lançado
Realizada-Edital
nº 038/2019 Programa
de
Mestrado
Interdisciplinar
em
Gestão
Integrada
do
Território (GIT) –
seleção de alunos
especiais e alunos
externos
para
disciplinas
isoladas – 2º
semestre de 2019,
publicado
em
05/07/2019. Um
total de 10 alunos
matricularam-se e
cursaram
as
disciplinas Estado
e Trabalho na
Contemporaneida
de (60 hs), Meio
Ambiente,
Sociedade
e
Regulação (60 hs),
Estudos
Territoriais I (60
hs), Metodologia
quantitativa (30
hs), Metodologia

2019/2 e 2020/2
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qualitativos (30
hs) em 2019/2.
Edital
nº
023/2020
Programa
de
Mestrado
Interdisciplinar
em
Gestão
Integrada
do
Território (GIT) –
seleção de alunos
especiais e alunos
externos
para
disciplinas
isoladas – 2º
semestre de 2020
publicado
em
14//08/2020. Um
total de 05 alunos
matricularam-se e
cursaram
as
disciplinas
Construção
e
Manipulação de
Bases de Dados
(60 hs); Educação,
Cultura
e
Território (60 hs);
Métodos Mistos
(30 hs) em 2020/2.
3. Edital lançado

3.Editais de iniciação científica
e extensão

EXTENSÃO: Junho 2021
EXTENSÃO: Em função do
contexto da pandemia não foi
lançado edital em 2020 para
novas proposições para 2021.
Temos a previsão de lançar
para o segundo semestre, mas
dependerá da situação nesse
sentido. Foi lançado o edital
de bolsas condicionadas à
atuação
como
aluno
extensionista pela reitoria
para o primeiro semestre de
2021.
EDITAL UNIVALE Nº
001/2021 Vestibular TOP 50
- 1º Semestre 2021 – prevê no
item 6.12 que o candidato se
comprometa, entre outros, a
dedicar-se por 12 horas
semanais
durante
cada
semestre letivo a atividades
de extensão ou iniciação
científica, a serem ajustadas
na Pró-Reitoria de PósGraduação,
Pesquisa
e
Extensão.
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4. Realizada

4.Verificação de demanda de
alunos dos últimos períodos
para pós graduação

5.Campanhas de descontos
para egressos na pós graduação

5. Política
desconto
publicada

de

1.
Extensão
realizada 2019 e
2020
1.
Iniciação
Científica
Realizada
em
2021

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-a como
espaço para a formação
diferenciada e flexibilidade
curricular.

1.Editais de extensão e
iniciação científica voluntários
para cômputo de atividades
complementares

Pesquisa
de
intenções
aplicada a todos os últimos e
penúltimos períodos de cada
curso de graduação da
UNIVALE.
Participantes
listados
no
item:
“Identificação de demanda
de cursos de Pós graduação
por meio de pesquisa com
alunos dos últimos períodos”
2019: Política de descontos
conforme a Portaria FPF:
012/2018
2020: Políticas de desconto
conforme as Portarias FPF:
003/2020;
004/2020
e
007/2020
Edital de Seleção de alunos
para o Programa CAIGE
2020/1,
lançado
internamente no período de
19 a 21 de fevereiro de 2020
pela
coordenação
de
fisioterapia – 5 vagas
2020-1
Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde: Edital
Reitoria
nº
006/2020
processos
seletivo
de
estudantes
bolsistas
e
voluntários
PET/SAÚDE/Interprofission
alidade – 2018/2019 vagas 4
bolsistas e 13 alunos
voluntários extensionistas
Edital Reitoria nº 074/2018
processo
seletivo
de
estudantes bolsistas PETSaúde/interprofissionalidade
- 2018/2019 - Foram
ofertadas para cada grupo
PET-Saúde/
Interprofissionalidade
06
(Seis) vagas de estudantes
bolsistas, totalizando 36
vagas. As bolsas serão
fornecidas pelo Ministério da
Saúde, no valor especificado
pelo PET Saúde.
2019-1
Programa Rede Solidária
Natureza
Viva:
Edital
Reitoria
Nº
022/2019:
Seleção
de
aluno
extensionista para o projeto
de extensão “Rede Solidária
Natureza Viva”. – 2 vagas
Direito
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Programa Rede Solidária
Natureza
Viva:
Edital
Reitoria
Nº
017/2019.
Seleção
de
aluno
extensionista para o projeto
de extensão “Rede Solidária
Natureza Viva”. 18 alunos.
Cursos
envolvidos:
Agronegócio, Enfermagem,
Jornalismo,
Medicina,
Nutrição, Publicidade e
Propaganda
2019-1
Projeto Escola de Esporte
Futebol e Tênis: Edital
interno Nº 01 / 2019 Curso:
Educação
Física
abre
inscrição, fixa data e critérios
para
seleção
de
estudantes/monitores
Bolsistas para o Projeto
Extensão Escola de Esportes
UNIVALE. 2 vagas
2019-1
Projeto Anjos da Alegria:
Edital de Seleção para
seleção
dos
alunos
extensionistas: Publicado no
site da UNIVALE através da
coordenação do curso de
Fisioterapia
13
vagas.
Enfermagem,
Medicina,
Nutrição,
Pedagogia,
Odontologia.
Projeto
Rede
Solidária
Natureza
Viva
Edital
Reitoria Nº 067/2018 Seleção
de
aluno
extensionista para o projeto
de extensão “Rede Solidária
Natureza
Viva”.
Agronegócio,
Engenharia
Civil
e
Ambiental,
Publicidade e Propaganda.
2019-2
Seleção
para
alunos
interessados
em
atuar
voluntariamente
como
extensionistas no Projeto de
Extensão ECO CHUMBO –
projeto
de
Educação
Ambiental que propõe o
correto gerenciamento e
descarte de resíduos de
serviço de saúde de clinicas
odontológicas
da
Universidade Vale do Rio
doce (UNIVALE) e do
Município de Governador
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Valadares – MG, com vistas
à ampliação e melhoria da
coleta
e
correto
gerenciamento
desses
resíduos odontológicos, no
período de 02 a 10 de
setembro
de
2019.
Odontologia,
Farmácia,
Biomedicina.
2.Oferta de eventos sempre
com atribuição de carga
horária
de
atividades
complementares
1- Avaliação do desempenho
dos alunos para ações junto aos
docentes. A avaliação foi
realizada com todos os cursos
de graduação, tendo sido
apontada
deficiências
metodológicas. Foi realizada
devolutiva
com
cada
coordenador, de forma a
apresentar um panorama geral
do curso e em seguida realizouse uma intervenção com os
docentes.

2.
Realizada
permanentemente

Realizada

Manter ações de nivelamento
que propiciem taxa de evasão
por questões acadêmicas inferior
a 8%.
a)

2.
Trabalho
de
acompanhamento Espaço A3
a) - Apoio psicológico - 288
calouros.
b) b) - Estímulo à produção
intelectual produção
intelectual- 231 alunos.
c) Famílias - 66 casos.
d) - Apoio Psicológico - 607
alunos . Apoio às famílias 24
casos.
3.
Implementação
de
trancamento de matrícula
somente com autorização da
Reitora
4. Oferta PAA

Estabelecer pelo menos um
convênio internacional por ano
que proporcione oportunidades
de internacionalização para a
graduação e pós-graduação.

1. Construção das normativas
de internacionalização dentro
da UNIVALE
2. Atualização e detalhamento
maior das normativas de
internacionalização
na
UNIVALE

Realizada

Realizada,
conforme Edital
UNIVALE
nº
20/2019.
1. Realizada

2. Em andamento

Maio de 2020
Foi realizado, de 2019/1 a
2020/2 com o serviço de
apoio psicológico e apoio de
educação especial.
(a)
acompanhar
os
ingressantes
de
modo
prioritário, apoiando-os em
seus desafios de integração e
em suas dificuldades de
aprendizagem;
O
serviço
de
apoio
psicológico, realizado pela
Professora Adriana Portugal,
no período de 2017 a 2020,
atendeu o montante de 288
calouros, auxiliando-os nos
desafios de integração ao
contexto universitário e em
suas
dificuldades
de
aprendizagem.
2019 e 2020

Primeiro semestre de 2019

1. Em Novembro/20
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Adequar o portfólio de cursos de
graduação presenciais e a
distância, para fortalecer as áreas
com maior demanda e a
infraestrutura instalada
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
UNIVALE se encontra inserida.
Adequar as vagas dos cursos já
existentes, observando o
desenvolvimento regional e a
demanda percebidas nos
processos seletivos

Estudo com auxílio da equipe
da Educa Insights para análise
e oferta de novos cursos de
graduação em Ead
1. Estudo com auxílio da
equipe da Educa Insights para
análise e oferta de novos cursos
de
graduação
em
Ead
aproveitando material SAGA

Realizada

Outubro/20

1. Realizada

1. Outubro/20

2. Realizada

2. Setembro/20

2. Definição de equipe para
construção
das
matrizes
inteligentes dos cursos de
graduação EaD
Análise e redefinição de vagas
para os cursos de graduação
presencial e EaD

Realizada

1. Realizada

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.

1. Identificação de demanda de
cursos de Pós graduação por
meio de pesquisa com alunos
dos últimos períodos

Maio/2018 (para as ofertas de
2019)
Responderam à pesquisa os
cursos de graduação:
Agronegócio; Arquitetura e
Urbanismo;
Ciências
Contábeis;
Direito;
Enfermagem;
Engenharia
Civil; Engenharia Civil e
Ambiental; Engenharia de
Produção;
Farmácia;
Fisioterapia;
Jornalismo;
Nutrição;
Odontologia;
Pedagogia;
Psicologia;
Publicidade e Propaganda
Sistema de Informação
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Maio/2019
Administração; Agronegócio
Arquitetura e Urbanismo;
Ciências Contábeis; Direito
Educação Física – Bac.;
Enfermagem;
Engenharia
Civil; Engenharia Civil e
Ambiental;
Engenharia;
Elétrica;
Farmácia;
Fisioterapia;
Jornalismo;
Nutrição;
Odontologia;
Pedagogia;
Psicologia;
Publicidade e Propaganda;
Sistemas da Informação
Em 2020, devido o contexto
da pandemia, não foi
realizada a pesquisa, em
função das muitas adaptações
e inovações empreendidas.
Os relatórios das pesquisas
encontram-se no arquivo
eletrônico da AEX.
2. Realizada com
lançamento edital
UNIVALE (04420)

2. Análise de mercado e estudo
pelos coordenadores de cursos
de graduação na busca por
novos cursos de pós graduação

3. Realizada

3. Novos cursos ofertados 2019
e 2020

dezembro/2020
(novo edital previsto para
maio 2021)
Proponentes, Setor de PósGraduação
(SPG)
e
Coordenações de graduação
Em 2021 será realizada
também a pesquisa com os
estudantes, agora inserida na
CPA que estes já respondem,
fazendo parte dos relatórios
enviados aos colegiados,
além da análise de mercado
prevista em edital. Os dados
serão
discutidos com o Setor
Comercial, coordenações de
cursos, SPG e AEX.
2019 e 2020
PÓS-GRADUAÇÃO 20191
1 - Pós-graduação Lato Sensu
Design
de
Interiores
(Presencial)
2 - Pós-graduação Lato Sensu
MBA
em
Gestão
e
Controladoria
e
Contabilidade
Pública
(Presencial)
3 - Pós-graduação Lato Sensu
MBA
em
Gestão
e
Planejamento
Tributário
(Presencial)
4 - Pós-graduação Lato Sensu
Gestão
Estratégica
de
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4. Realizada

4. Novos cursos preparados
para oferta em 2021

Instituições
de
Ensino
(Presencial)
5 - Pós-graduação Lato Sensu
Produção de Bovinos de
Corte e Leite (Presencial)
6 - Pós-graduação Lato Sensu
Análises Clínicas e Gestão de
Laboratório (EaD)
7 - Pós-graduação Lato Sensu
Cosmetologia (EaD)
8 - Pós-graduação Lato Sensu
Direito Civil e Processo Civil
(EaD)
9 - Pós-graduação Lato Sensu
Direito
do
Trabalho,
Previdenciário e Práticas
(EaD)
10 - Pós-graduação Lato
Sensu Direito Público com
Ênfase em Gestão Pública
(EaD)
11 - Pós-graduação Lato
Sensu Docência do Ensino
Superior (EaD)
12 - Pós-graduação Lato
Sensu
Psicologia/Psicanálise:
Clínica com crianças e
adolescentes (EaD)
13 - Pós-graduação Lato
Sensu Psicopedagogia (EaD)
14 - Pós-graduação Lato
Sensu Saúde Mental e
Atenção Psicossocial: com
enfoque
cognitivocomportamental (EaD)
15 - Pós-graduação Lato
Sensu
Tecnologias
Educacionais e Educação a
Distância (EaD)
Edital de proposição em
dezembro/20
Lançamentos dos cursos
partir de abril/21
1- Pós-Graduação Lato Sensu
Educação,
Cultura
e
Diversidade
(EaD Auto
Instrucional)
2- Pós-Graduação Lato Sensu
Tecnologias Educacionais e
Educação a Distância (EaD
Auto Instrucional)
3 - Pós-Graduação Lato
Sensu Direito Contratual
(EaD Auto Instrucional)
4 - Pós-Graduação Lato
Sensu Saúde, Ambiente e
Inovação
(EaD
Sócio
Interativo)
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5. Em andamento

5. Nova campanha
incentivos para oferta

com

5 - Pós-Graduação Lato
Sensu Ensino da Língua
Inglesa e Novas Tecnologias
(EaD Sócio Interativo)
6 - Pós-Graduação Lato
Sensu Fundamentos Teóricos
da Clínica das Psicoses (EaD
Sócio Interativo)
7 - Pós-Graduação Lato
Sensu Inovações em Direito
Civil e Processo Civil (EaD
Sócio Interativo)
8 - Pós-Graduação Lato
Sensu Farmácia Oncológica
(EaD Sócio Interativo)
9- Pós-Graduação Lato Sensu
Auditoria, Consultoria e
Avaliação Ambiental (EaD
Online ao vivo)
10 - Pós-Graduação Lato
Sensu Direito, Inovação e
Tecnologia (EaD Online ao
vivo)
11- Pós-Graduação Lato
Sensu
Biotecnologia
e
Empreendedorismo
(Presencial com até 40% de
CH EaD)
12 - Pós-Graduação Lato
Sensu Direito e Processo do
Trabalho (Presencial com até
40% de CH EaD)
13 - Pós-Graduação Lato
Sensu
Planejamento
Tributário (Presencial com
até 40% de CH EaD)
14 - Pós-Graduação Lato
Sensu Cuidados Paliativos
(Presencial com até 40% de
CH EaD)
15 - Pós-Graduação Lato
Sensu Fitoterapia Aplicada a
Nutrição Clínica (Presencial
com até 40% de CH EaD)
16 - Pós-Graduação Lato
Sensu MBA Manejo de
Pastagem
(EaD
Sócio
Interativo)
Março e abril de 2021.
Diferente
dos
anos
anteriores, o incentivo não
está em uma política de
descontos, mas em preços
mais acessíveis, ampliando
as
possibilidades
de
profissionais de baixa renda.
Assim todos os alunos serão
beneficiados, diferentemente
das políticas de descontos
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que era setorizada, com
descontos diferentes para
cada categoria.
Obs.: Permanece o desconto
da pontualidade.
Fazer a Gestão Integrada dos
procedimentos acadêmicos da
Pós-graduação.

Buscar convênios e estruturação
para a 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.

Implantação
do
sistema
TOTV’s
para
registros
acadêmicos nos cursos de Pós
graduação Lato e Stricto Sensu
1. Definição no planejamento
estratégico da Pesquisa, em
construção conjunta, o Curso
de Mestrado Profissional em
Saúde, Ambiente e Inovação e
Doutorado
em
Gestão
Integrada do Território para
oferta
2. Nomeação das comissões
para construção dos APCNs
3. Parceria com IFMG e UFJF
para cooperação de docentes
na construção das propostas
4. Parceria Secretaria de
Ciência e Tecnologia para
construção da proposta do
Mestrado
5. Recurso junto à CAPES e
Fapemig
para
buscar
efetivação das bolsas
6. Campanha de captação de
alunos para o GIT
7. Alterações no corpo docente
do programa – visando
aumentar a qualidade
8. Análise dos textos e
conteúdo do Coleta visando o
aumento da nota
9. Implantação do registro
acadêmico e portal TOTV’s.
1.
Regulamentação
da
Iniciação Científica nos textos
dos PPCs e os regulamentos de
Atividades Complementares

Atividade iniciada
e
ainda
não
concluída
1.
Proposta
finalizada
e
apresentada

Em 2020

2. Realizada
3. Realizada

4. Realizada

5. Realizada

6. Realizada
7. Realizada

8. Em andamento

9. Em andamento
1. Realizada

2. Realizada
Integração de forma efetiva a
participação entre alunos e
docentes em projetos de
pesquisa / iniciação científica
como fundamento do processo
de formação dos alunos.

2. Projetos de Pesquisa com
temas da região
3. Realizada
3. Trabalho do Curso de
Direito
no
Seminário
Integrador
totalmente
direcionado aos problemas da
região
para
escrita
e
apresentação no Simpósio de
Pesquisa

A preparação do SEMID
ocorre ao longo de todo o
primeiro semestre de cada
ano (oficinas mão na massa,
orientações e construção de
trabalhos. A abertura do
evento, apresentação dos
trabalhos e atividades de
extensão ocorre na última
semana de maio.
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Coordenação do Curso;
Coordenação do SEMID,
CORPO DOCENTE.
O tema central do SEMID é
escolhido com antecedência
pelo Colegiado e NDE do
curso de Direito. A temática
é pensada a partir das
problemáticas
sociais
existentes
na
nossa
regionalidade. A título de
informação, nas últimas
edições do Seminário foram
trabalhados
temas
relacionado aos Direitos
Humanos
e
Direitos
Fundamentais.
Tivemos
excelentes
trabalhos
delimitados que abordaram a
realidade regional. Após o
SEMID,
os
discentes
inscrevem os Trabalhos no
Simpósio.
Nas
últimas
edições do SEMID tivemos
um público de mais de 800
alunos
participando
do
evento, sendo que a imprensa
local, isto é, o jornal Diário
do Rio Doce até fez uma
reportagem bem interessante,
valorizando a pesquisa,
extensão e a proteção dos
Direitos
Humanos
e
Direitos
Fundamentais na nossa
região.
4. Realização ininterrupta do
Simpósio de Pesquisa – mesmo
on line com total sucesso
5. Participação no Simpósio
em 2020 de forma gratuita para
incentivar a participação
6. Criação de uma Comissão
para construção de um Código
de Boas Práticas Científicas
7. Criação do
Editorial
da
UNIVALE

Conselho
Editora

8. Convênio com a UnimedGV para desenvolvimento de
pesquisas em parceria

4. Realizada

5. Realizada

6. Não realizada

6. Criação da Comissão em
01 de setembro de 2020.

7. Realizada

7. Em 3 de fevereiro de 2021
Portaria
UNIVALE
014/2021

8. Em andamento
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Configurar a Universidade Vale
do Rio Doce - UNIVALE como
Instituição responsável pela
divulgação da preservação da
Memória
Cultural
e
do
Patrimônio Cultural da região.

9. Manutenção das Bolsas BIC
UNIVALE
apesar
da
Pandemia
Presenciais:
●Aula Magna de Agronomia e
Agronegócio
●Aula Magna de Fisioterapia;
●Aula Magna de Sistemas de
Informação;
●Aula Magna de Direito e
GIT;
●IV
Prêmio
Inovação;
Online:
● XXV Seminário Integrador
e VII Tecendo Saberes:
20/05/2020: “O bom filho à
casa
torna”;
22/05/2020:
“Tecendo
Saberes”;
●
Seminário
Integrador
Fonoaudiologia:
28/05/2020
Conduta Ética do Nutricionista
nas Redes Sociais em Tempos
de
Pandemia.
29/05/2020
● Semana do Meio Ambiente
03/06/2020 a 05/06/2020
● Semana da Comunicação:
Transformação Digital e o
Mercado da Comunicação Póspandemia;
08/06/2020 a 10/06/2020
● Entre Risos e Afetos
10/06/2020 : “Famílias Plurais
e Direito das Sucessões”;
20/06/2020
:
- “Uma discussão a partir do
caso de Gugu Liberato”;
- Júri Simulado: “O caso do
assédio virtual”.
24/06/2020
“Infografia
e
Saúde”;
26/06/2020
“Toxicologia nas Práticas
Farmacêuticas”
27/06/2020
“Direito Penal e as Estratégias
Sociais”
●
Diálogos
da
Pósgraduação:
01/07/2020: “Mediação e
conciliação
em
debate”;
08/07/2020: “Audiências e
sessões virtuais”
15/07/2020:
“Convenções
probatórias e limitação dos
poderes
do
juiz”;
22/07/2020: “O papel do

9. Realizada
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advogado frente à tecnologia”;
29/07/2020:
“Recursos
e
Amicus
Curiae”;
05/08/2020
:
“Processos
estruturais e gestão de litígios”;
12/08/2020: “Formei! E agora?
Preciso me especializar? ”
02/07/2020: “Falando sobre
ansiedade”
I Semana da Diversidade
06/07/2020:
“Crianças
e
adolescentes: uma discussão
interdisciplinar”;
07/07/2020 : “Idosos: Direito a
saúde
e
acessibilidade”;
09/07/2020: “Apatridia e
Igualdade racial: desafios
contemporâneos?”
10/07/2020 : “Gênero e
Diversidade sexual: Do que se
trata?”
Learning
In
Drops
13/07/2020
:
“Home Office do Barulho”
“Pelo amor de Deus, né, Jorge
& Mateus?! | Familiarizando
com o sertanejo jurídico”
“O desenho à mão no processo
criativo
do
arquiteto”
“Libras: Língua, Signo ou
Moeda?“
E por falar em Marketing
Digital, muita coisa tem
mudado por aí. Você está online?”
14/07/2020
:
“Planejamento Familiar”
“É dose?! A administração de
medicamentos em época de
pandemia de COVID-19”
“RCP no paciente com suspeita
de COVID-19: O que mudou?”
“Tireoide : o que você precisa
saber?”
“BIM: Futuro ou presente?”
“Os Desafios do Nutricionista
na Pandemia: E agora, José? E
agora, você? Se reinventando
na
Pandemia”
“INSpira! EXpira! E não
PIRA! Uma outra visão
anatômica
do
Sistema
Respiratório!”
“Quilos mortais: o que eu
preciso saber a respeito da
cirurgia
bariátrica?”
15/07/2020
:
“Experiência do trabalho
multidisciplinar no tratamento
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de
feridas”;
“Implante Mamário. O que
você
precisa
saber?”
“Controle da alimentação em
época
de
quarentena”;
“Odontologia de mínima
intervenção”;
“Adolescências e a pandemia |
O Isolamento daqueles que
querem
estar
sempre
soltinhos”;
“Bate papo sobre saúde
financeira do Fisioterapeuta”;
“Criatividade, inovação e
empreendedorismo
em
psicologia”;
“Descomplicando
a
semiótica”;
“Quedas em pessoas idosas. Se
for pra cair, que seja nas graças
do Pilates ou da Hidroterapia”
“O que significa esse p? E aí,
você sabe o que é IA?
Estatística
aplicada
à
pesquisa”;
“Os desafios da gestão em
tempos
de
pandemia”;
“Mãe tô formando e agora?
Quero ser um (a) advogado (a)
de Suce$$o! Os desafios do
jovem
advogado(a)”;
16/07/2020:
“Efeito do exercício físico na
intenção
músculo-ossocérebro
na
doença
de
Alzheimer”;
“Ser e estar presente nas aulas
on-line”;
“Pedogeologia do Leste de
Minas
Gerais”;
“Novo marco regulatório do
saneamento. É hora de sanar
dúvidas”;
“A Importância da Vitamina
D”;
“Odontologia em Tempos de
COVID-19”;
“Quem não se comunica se
estrumbica! A importância da
linguagem
no
dia-a-dia”
“Brincadeira de criança, vem
que é bom! O uso do lúdico no
tratamento fisioterapêutico de
crianças”
“Anatomia sintópica - Sistema
Cardíaco”
“Quem Paga a Conta? Os
Desastres e o Papel do Direito”
“Anatomia
Sintópica
-
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Abdômen”
“Os desafios da carreira
jurídica, do concurso público
ao
sucesso!”
“Anfíbios e Répteis - Como
funciona sua fisiologia?”
17/07/2020
:
“Troca
de
Saberes:
Conversando
com
a
comunidade sobre o SUS”
“TDAH e os Desafios da
Atualidade”
“Comunicação
Interprofissional e Aspectos
Legais
na
Odontologia”;
“‘Como será o amanhã?’
Planeje-se para o futuro que
espera
conquistar!”
“Me Formei e Agora?
Endodontia?”
“Refluxo Gastroesofágico em
Bebês
e
Crianças”
“A Utilização do Autodesck
REVIT no Mercado e as
Possibilidades Dentro da
BIM”;
“Áreas Degradadas. Por que
não Recuperar? ”
“Doenças que Acometem as
Mãos”;
“Vamos
Falar
Sobre
Biodiversidade?”
“A Arte de Criar - A gente não
quer só comida, a gente quer
comida, diversão e arte”
16/06/2020
“Gestão
Integrada
em
Território”
1ª Jornada Online de
Odontopediatria
LOAP
27/07/2020
“Violência Infantil e o Papel da
Odontologia”
28/07/2020
“Aleitamento materno e seus
benefícios para saúde bucal da
criança”
29/07/2020
“Sedação em Odontopediatria”
30/07/2020
“Os desafios do mercado de
trabalho na atualidade e o que
mudou com a pandemia do
COVID19”
04/08/2020
4º Workshop Experience
07/08/2020 - “Comunicação e
Tridimensionalidade”
17/08/2020
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Aula Inaugural: Arquitetura
e
Urbanismo:
“Pluralidade e Arquitetura”
20/08/2020
Aula Inaugural Cursos de
Engenharias
“Inteligência Emocional e Alta
Performance”
21/08/2020
Aula Magna Curso de
Farmácia
“Desafios de Profissionais da
Saúde
em
Tempos
de
Pandemia”
25/08/2020
Aula Magna Cursos de
Agronomia e Agronegócio
“O Mercado Agro e as
competências para o futuro”
“Agro 4.0 - Agro 5.0: Estamos
Preparados?”
29/08/2020 e 24/09/2020
COMTUE - Congresso Online Mineiro de Trauma e
Emergência
31/08/2020
Live
especial
dia
do
Nutricionista
08/09/2020 a 09/09/2020
Pint
of
Science
“Água
e
Lama”
“Fake News: É fato ou fake?”
“Saúde Mental: on-line ou offline?”
“Eu amo segunda-feira! Só que
não…”
“Lifelong learning: você está
preparado/a?”
“Saia do modo avião. Ative a
aprendizagem
5.0”
“Empreendedorismo social e
criativo! Vamos inovar?”
“Métodos
Ágeis:
transformando nossa maneira
de
pensar
e
agir”
“Nanotecnologia:
passado,
presente
e
futuro”
11/09/2020
Aula Inaugural da Pósgraduação
2020
"Aprendizagem por toda a
vida"
12/09/2020
Aula Magna do Curso de
Fonoaudiologia
“A fonoaudiologia e a arte de
se comunicar”
12/09/2020
Desafios da Pessoa com
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Deficiência em Tempos de
Pandemia
“Dia Nacional da Luta da
Pessoa com Deficiência”
25/09/2020
Tecnologia e Inovação em
Saúde: Healthtechs e Novas
Oportunidades
29/09/2020
Circulando
Talks
“Comunicar para Inovar - Case
Guto
Köech”
30/09/2020
“TV brasileira: zapeando por
histórias
e
tendências”
01/10/2020
“Pecados no Design - Bárbara
Emanuel”
29/09/2020
Desafios na Duplicação da BR381
30/09/2020
Seminário
Modular
do
Curso
de
Nutrição
“Debate sobre a importância
do Guia Alimentar da
População Brasileira para as
Políticas
Públicas
de
alimentação e nutrição avanços, conquistas e desafios
a
serem
vencidos”
09/10/2020
“O Papel do Cirurgião Dentista
na Odontologia Hospitalar”
“Imaginologia Relacionada ao
Trauma
de
Face”
15/10/2020
“Reunião
LACTBMF”15/10/2020
Simpósio on-line Ética e
Direito
31/08/2020
18º Simpósio de Pesquisa e
Iniciação
Cientifica
“Webinar de orientações e
dicas para participação no 18º
Simpósio”
17/10/2020
“Caminhos da luta pela terra no
vale do Rio Doce. Conflitos e
estratégias”
17/10/2020
“SOS Buracão e Projeto
UNIVALE
na
Periferia
Central: um exercício de
integração
entre
ensinopesquisa no Carapina”
19/10/2020
:
“Sessão
Cultural”

254
19/10/2020
“Responsabilidade Social da
Pesquisa
Científica”
20/10/2020
“Assalto
Poético”
20/10/2020
“Inovações da pesquisa em
saúde e suas aplicabilidades
sociais”
21/10/2020
“Anjos
da
Alegria
Documentário”
21/10/2020
“Pesquisa,
formação
e
carreira”
22/10/2020
“Ciência, Fake News e PósVerdade”
23/10/2020
“Importância da Ciência para a
Sociedade e o Ambiente”
*Encerramento Simpósio*
20/10/2020
“Mês da conscientização e
prevenção do câncer de
mama”
“Câncer de Mama: Juntas, sem
medo”
20/10/2020
Abertura
5º
Seminário
Integrado do Rio Doce
23/10/2020
“Esquecimento e incertezas
dos desastres da mineração:
resistir
é
preciso”
03/11/2020
“Esquecimento e incertezas
dos desastres da mineração:
resistir
é
preciso”
04/11/2020
“Apresentação de Pesquisas
Socioambientais
em
Andamento”
04/11/2020
“ Incertezas dos Desastres
Minerários: da lama à
pandemia”
05/11/2020
“5 anos: um grito por justiça!”
05/11/2020 : “Saúde e
Ambiente”
*Encerramento Seminário
Integrado do Rio Doce*
22/10/2020
Reunião
LACTBMF
“Odontologia do sono: uma
nova área de atuação”
23/10/2020
Focatalk
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“Saúde mental: isolamento
social
e
suicídio”
30/10/2020
“Arte em tempos de pandemia”
13/11/2020
“Pandemia e comércio: novas
formas de vender e de
comprar”
27/11/2020
“Eleições
2020:
a
comunicação entre candidatos
e
eleitores
28/10/2020
I
Simpósio
de
Fonoaudiologia
da
UNIVALE
“COMUNICAÇÃO
HUMANA - O desafio da
Comunicação”
29/10/2020
“Reunião
LACTBMF”
Detalhes em Anatomia para a
Cirurgia Oral Menor
05/11/2020
Direitos fundamentais em
rede
“Descriminalização
da
Maconha”
“Direito ao Esquecimento”
09/11/2020 e 10/11/2020
II Fórum de Atenção
Farmacêutica
10/11/2020
Estratégias Práticas para
Estudos
na
EaD
“Evento realizado pelo Núcleo
de Educação a Distância
(NEaD)”
11/11/2020
Audiência Simulada do STF
“Atividade Integradora do 3°A
e
B”
13/11/2020
Juri Simulado - 5º período
16/11/2020 - 18/11/2020 19/11/2020 - 20/11/2020
Empreenda
GV
“Gestão Ágil para Pequenas
Empresas”
“Empreendedorismo
no
Agronegócio”
“Empreendedorismo
Acadêmico:
Conexão
Empresa-ICT e o Case
Biomimetic”
“Experiência do Cliente no
Varejo”
“Empreender Pós-Pandemia”
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17/11/2020 a 20/11/2020
XXVI Seminário Integrador
do Curso de Enfermagem
“Eu não sou cientista?”
“Em comemoração do dia do
Biomédico e da Consciência
Negra”
24/11/2020
Novembro
Azul
“Mês da prevenção do câncer
de
próstata”
24/11/2020
II
Encontro
Multiprofissional de Estética
em
Saúde
“Tuberculose nas Instituições
Privadas de Liberdade”
26/11/2020
“Conferência
Magna”
30/11/2020 a 03/12/2020
1ª
JORNADA
ACADÊMICA
DAS
ENGENHARIAS
DA
UNIVALE
“Resumo
de
2020:
Produtividade
versus
Procrastinação”
04/12/2020
“Último
programa
do
FocaTalk”
09/12/2020 a 11/12/2020
Seminário sobre Direitos
Humanos
16/12/2020
Recomendações para retorno
as atividades Recomendações
para retorno às atividades de
convivência nos espaços
infantis.
Realizado
de
forma inovadora online.

2. Café Cultural no Simpósio

17 a 23 de outubro de 2020.
Programação:
17/10 LANÇAMENTO
DE
LIVROS – Caminhos da luta
pela terra no vale do Rio
Doce. Conflitos e estratégias.
19/10 - IDENTIDADE
CULTURAL
20/10
ASSALTO
POÉTICO
21/10 - DOCUMENTÁRIO
ANJOS DA ALEGRIA
22/10 - RECITAL DE
PIANO: IVANOR JOSÉ DE
TASSIS
23/10
TEATRO
UNIVERSITÁRIO
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Realizada
em
Janeiro de 2020.
Apresentação da
UniBanda, teatral,
declamação
de
poesia, exposição
de artes, pinturas,
quadrinhos,
fotografias
dos
professores
da
UNIVALE.

3.
Unibanda
e
outras
manifestações artísticas na
recepção dos docentes

1. Realizada

Consolidar e ampliar as
atividades de extensão e ação
comunitária.

1. Ações realizadas para a
curricularização da extensão

Janeiro de 2020.
A UNIVALE recebeu os
professores para o início
oficial do primeiro semestre
letivo de 2020. A noite
começou com uma exposição
de quadros, fotografias e
livros, com obras produzidas
por professores de diferentes
cursos. A arte foi o tema
escolhido para o evento, e
esteve presente de várias
formas
durante
a
programação. Dentre elas, o
destaque foi para a Unibanda,
um grupo musical formado
especialmente para o evento,
por professores dos cursos de
Medicina,
Farmácia,
Odontologia, Arquitetura e
Urbanismo e Direito.
Na segunda parte da noite,
após as atrações artísticas,
aconteceu a IV edição do
Prêmio
Inovação,
que
homenageia os professores
responsáveis por projetos que
se destacaram no semestre
anterior.
2018
(Preparação para 2019)
1. Encontro de Extensão:
Caminhos
para
Curricularização
14 de maio/2018 - 14 às 18h
Estudos,
discussões
e
encaminhamentos sobre a
meta 12.7 do PNE com
Coordenadores, NDE`s e
professores referência.
2. Encontro de Extensão:
Caminhos
para
Curricularização
14 de maio/2018 - 14 às 18h
Coordenadores, NDE`s e
professores referência.
3.
Participação
das
professoras da AEX, Kíssila
Zacché e Renata Greco no
encontro anual do FOREXT
e da reunião anual da Câmara
Sudeste.
4. Realização do V Fórum de
Extensão da UNIVALE.
Tema: Política de Extensão
da UNIVALE - 17 de
setembro/2018 - 13h30 às
17h30 - continuidade dos
estudos,
discussões
e
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encaminhamentos sobre a
meta 12.7 do PNE com
Coordenadores, NDE`s e
professores referência.
5. Grupo de estudos para a
revisão da Política de
Extensão da UNIVALE.
(Estudo da minuta das
diretrizes
nacionais
da
extensão)
6. Agenda de atendimentos
por área das coordenações de
cursos na AEX para
orientações.
2019
1.
Reuniões
mensais
envolvendo coordenadores
de graduação e professores
extensionistas e profas.
Representantes do GIT:
- 1º semestre: “Encontros
com a AEX” - para
orientação/formação sobre
extensão curricular
- 2º semestre: “Estudos com
a AEX” - para estudo da
Resolução CNE/CP 7 de
18/12/18.
2.
Participação
das
professoras da AEX, Kíssila
Zacché e Renata Greco no
encontro anual do FOREXT
e da reunião anual da Câmara
Sudeste.
3. VI Fórum de Extensão da
UNIVALE - A Extensão Na
Formação
Integral
Do
Estudante
17 de junho de 2019
(segunda-feira) - 18h às 21h
Professores e gestores da
UNIVALE.
4. Grupo de estudos para a
revisão da Política de
Extensão da UNIVALE.
(Estudo da minuta das
diretrizes
nacionais
da
extensão).
5. Participação da AEX
(profa. Renata Greco e
Cristina Abreu) nas reuniões
de Colegiado ou NDE dos
cursos de graduação
2020
1.
Evento
EXPAND
envolvendo coordenadores
de graduação e professores
extensionistas e profas.
Representantes do GIT para
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2. Realizada

2. Editais de extensão e o
número de alunos participantes
no ano de 2020

discutir as possibilidades e
desafios da extensão no
contexto da pandemia. 26 de
junho de 2020 - 16h30 às
18h. Evento online.
2. EXPAND II e III reuniões
com
os
coordenadores de curso para
tratar
de
extensão,
planejamento 2021 - ênfase
na extensão curricular em
contexto
de
pandemia.
Eventos online
3. VII Fórum de Extensão da
UNIVALE - E a saúde, como
vai?
Possibilidades
de
diálogo com a universidade
18 de novembro de 2020 14h às 18h - SRS, DSEI,
Professores e gestores da
UNIVALE. Evento online.
4. Finalização e aprovação da
nova Política de Extensão da
UNIVALE.
5.
Participação
das
professoras da AEX, Kíssila
Zacché e Renata Greco no
encontro anual do FOREXT
e da reunião anual da Câmara
Sudeste.
Período do edital 02 a 06 de
março de 2020.
Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde Edital Nº 006/2020 Processo
Seletivo
de
Estudantes
Bolsistas
e
Voluntários
PET/Saúde/Interprofissionali
dade. Foram abertas 4 vagas
para estudantes bolsistas e 13
vagas para voluntários.
Período Educação Física 1 1
Todos Enfermagem 0 2
Primeiro ao sexto Nutrição 0
1 A partir do Segundo
Farmácia 0 2 Quarto ao
oitavo Psicologia 2 2 Quinto,
sétimo, oitavo e nono
Fisioterapia 0 1 Todos,
exceto o oitavo Odontologia
1 2 Todos, exceto o oitavo
Medicina 0 2OBS: Os alunos
extensionistas podem ser
reconduzidos e permanecem
no projeto até o seu
encerramento
ou
sua
conclusão no curso.
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3. Realizada

3. Atividades de extensão
realizadas no ano de 2020

1. Realizada

Adotar política de
desenvolvimento da extensão
com projetos autossustentáveis.

1. Projetos Anjos da Alegria –
edital Ministério público do
Trabalho

2. Realizada
2. Rede Solidária Natureza
Viva

2020
Programa IFMSA Brasil
Comitê Local da UNIVALE
(Elaine Carlos Scherrer
Ramos)
Programa Polo Integrado de
Assistência Odontológica ao
Paciente Especial – PAOPE
(Mylene Quintela Luca)
Programa de Atendimento
Interdisciplinar de Geriatria e
Gerontologia da UNIVALE
– CAIGE (Geane Alves
Dutra)
Programa de Educação pelo
Trabalho em Saúde PETSAÚDE/Interprofissionalida
de 2018/2019 (Leonardo
Oliveira Leão)
Projetos:
Projeto
Rede
Solidária
Natureza Viva (Thiago
Martins Santos)
Projeto Anjos da Alegria
(Vanessa Lopes Leal)
Projeto
Eco
Chumbo
(Claudio Manoel Cabral
Machado)
Projeto PHytomed - Horto
Medicinal e Laboratório de
Fitomedicamentos (Carlos
Alberto Silva)
Prestação de Serviço:
Ambulatório de Lesões
Dermatológicas (Ana Maria
de Souza Germano)
Escritório de Assistência
Judiciária – EAJ (Vanessa
Armond Campanha)
Núcleo de Apoio Fiscal e
Contábil – NAF (Sergio dos
Santos Reis)
Projeto
Tratamento
de
Feridas Complexas (Isaias
Vieira Cabral)
Agosto/2020 à julho/2021.
Termo de compromisso entre
a
Fundação
Percival
Farquhar/ Universidade Vale
do Rio Doce e o Ministério
Público
do
trabalho.
Destinação de recurso no
valor de R$40.000,00 para
execução das ações do
projeto
2017/2021
Este projeto foi selecionado
na 2ª Chamada Pública do
Instituto
MRV,
sendo
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premiado com um recurso de
R$ 70.000,00 para sua
execução no período de
junho a novembro de 2017.
Trata-se de um Projeto de
Educação Ambiental que
propõe a organização de uma
rede solidária de apoio à
Associação de Catadores de
Materiais
Recicláveis
Natureza
Viva
(ASCANAVI), com vistas à
ampliação e melhoria da
coleta
seletiva
em
Governador Valadares
Tornar a UNIVALE referência
em ensino, pesquisa e extensão
para seus públicos e para a
comunidade em que está
inserida.
Ações institucionais socializadas
propiciando à comunidade
interna o conhecimento e a
participação nas atividades
desenvolvidas na UNIVALE.
Disponibilizar o conjunto de
normas
externas
que
regulamentam as instituições de
ensino superior socializadas para
toda a comunidade.
Socializar o conhecimento do
conjunto de normas internas que
regulamentam as ações da
UNIVALE.

Melhorar o processo de
comunicação e das relações da
UNIVALE com a comunidade
interna.

1. Campanha de fortalecimento
da marca
2. Campanha de captação de
alunos

Não realizada
Em andamento

1. Revisão do conteúdo do
nosso site
2. Comunicados
3. Giro
4. Pílula da Biossegurança

Em andamento
As
demais
realizadas

Em andamento
Revisão do conteúdo do nosso
site para constar normas
exigidas pela legislação
Revisão do site
Material de campanha
COVID

Em andamento
do

Implantação
Portal
via
aplicativo TOTV’s
Criar veículo de comunicação
interna impresso para ampliar
os canais já existentes
Trabalho integrado ASCORG,
TV UNIVALE, CURSOS
JORNALISMO
E
PUBLICIDADE Consolidar o
Programa
Orgulho
em
Pertencer
#somostodosUNIVALE
agregando novas ações para o
fortalecimento das relações da
UNIVALE com a comunidade
interna – CITAR AS AÇÕES
REALIZADAS EM 2020
Realização World Café na
construção
conjunta
do
Planejamento Estratégico da
Pesquisa, do Ensino e dos
cursos

Em andamento
Não realizada
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Melhoria do processo de
comunicação e das relações da
UNIVALE com a comunidade
de inserção da Instituição.
(Consultar Ações e Indicadores
de desempenho do PDI – páginas
49 e 50).

Corpo Docente com Titulação e
Regime de Trabalho adequado
aos referenciais de qualidade
previstos nos instrumentos de
referência MEC/INEP.
Corpo Docente capacitado e
atuante no processo de ensinoaprendizagem
dentro
das
premissas definidas na Lei
9.394/96 e consagradas nas
Diretrizes
Curriculares
Nacionais de cada curso.
Treinamento on line
desenvolvido com os docentes –
Construção Planos de ensino,
avaliação e outros – citar e
descrever

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
Campanhas realizadas nas
redes sociais para aumentar o
acesso – citar e descrever
Campanha para ouvidoria
Vídeo de ações apresentado ao
Conselho Curador
Implantação do Portal do
Egresso
Processo
e
fluxo
de
contratação
aprimorado,
incluindo a construção da
instrução de trabalho com a
participação da Gestão da
Qualidade – Contratação.

Não realizada em
função
da
Pandemia

Em andamento
Em andamento
Não realizada
realizada

Agosto/20
Realizada

1. Realizado

1. Evento realizado no mês
de fevereiro de 2020, no
retorno do corpo docente de
forma presencial

2. Realizado

2. Evento realizado no mês
de julho de 2020, no formato
on-line, em função da
Pandemia

3. Realizada

Setembro e outubro de 2020
Evento desenvolvido para
atender à todo corpo docente,
as
temáticas
foram
desenvolvidas considerando
as avaliações realizadas dos
professores que solicitaram
um aprofundamento
Abril de 2020
Aprendizagem por meios
digitais, é possível?

1.III Workshop Experience

2.IV Workshop Experience

3. Trilhas de Aprendizagem

4. Formação para professores
dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis

4. Realizada

5. Realizada

5. Formação Aprendizagem
Colaborativa (ÁGIL)

6. Realizada
6. JORNADA PEDAGÓGICA

Abril de 2020
Evento para todo corpo
docente, com objetivo de
contribuir para a didática do
ensino superior, com foco
nas
dificuldades
apresentadas mediante a
pandemia
Junho de 2020
Com intuito de formar os
docentes, por meio da
temática
Os
processos
Avaliativos
por
Meios
Virtuais
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7. Realizada

7. JORNADA PEDAGÓGICA

8. Realizado
8. Formação para professores
do curso de Odontologia
Plano de Carreira Docente que
atenda às necessidades e às
peculiaridades da Universidade
Vale do Rio Doce - UNIVALE:
missão,
visão
e
valores
institucionais.
Programa
Institucional
de
Contratação e de Capacitação de
Recursos Humanos adequado às
necessidades da Universidade
Vale do Rio Doce - UNIVALE.

Corpo
técnico-administrativo
qualificado para as atividades
administrativas e acadêmicas da
Universidade vale do Rio Doce UNIVALE

Gestão
colegiada
com
representação do corpo social da
Instituição.

Realizado

Dezembro/20

Realizado

Agosto/20

Entrega de cartões e eventos
em datas comemorativas:
Setembro Amarelo, Natal,
Secretárias; Dia da Mães, Dia
do
Trabalhador,
Aniversariantes do mês;
PROJETO: Um Gesto de
Cuidado – Acolhimento e
orientação aos colaboradores.
PROJETO: Integração {a
UNIVALE: Recepcionar os
novos colaboradores.
PROJETO; Colaboradores e
suas múltiplas habilidades –
trabalhar as habilidades dos
colaboradores
dentro
da
UNIVALE,
incentivar
o
pertencimento;
PROJETO: Pílulas de saúde e
bem-estar - autocuidado

Realizado

2020 – 2º semestre

Revisão
das
normativas
institucionais
e
órgãos
colegiados
garantindo
a
participação de representantes
da Sociedade e dos corpos
docente e discente

Realizada

Estudo de indicadores e
documentos para construção
do Plano de Carreira Docente

Processo
e
fluxo
contratação aprimorado –

de

Realizada
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.

Julho de 2020
Com objetivo de melhorar a
prática
pedagógica
dos
docentes, por meio da
temática Plano de Ensino
Contingencial: da Teoria à
Prática
Agosto e setembro de 2020
CAFÉ, PROSA E IDEIAS –
Flipped Classroom

Fórum NDE
Treinamento
Coordenadores
docente

e

aos
corpo

Fórum NDEs e Colegiados
cursos presenciais, realizado
em 08/07/2020
Fórum NDEs e Colegiados
cursos EaD, realizado em
06/08/2020.
Informações nos documentos
compartilhados
https://drive.google.com/fil
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Gestão otimizada com a
utilização do PDI/PPI – Plano de
Metas e Ações como referência
para a ação e a Avaliação
Institucional

Início do processo de descrição
e registro de fluxos dos setores
pelo Setor de Gestão da
Qualidade

Processo
de
revisão
e
desenvolvimento
de
Descrições
Funcionais
em
andamento,
faltando somente
as revisões de
DF´s nos setores:
Ascorg, Secretaria
Acadêmica,
Espaço
A3,
Pesquisador
Institucional e TV,
onde ainda não
obtivemos
liberação
para
início, face às
alterações
estruturais
recentes.
Finalizadas
as
Descrições
Faltantes daremos
início às funções
de colaboradores
dos laboratórios e
clínicas.
Os fluxos de
atividades foram
atribuídos
à
Fabíola,
pela
Diretoria
Executiva,
cabendo à gestão
da
Qualidade
somente
os
desenhos
dos
fluxos
já
aprovados. Até o
momento
não
recebemos
nenhum
fluxo
para desenhar.

e/d/1qlu_U52MmyR3kMIn
JKJahoTwpGDBnV4T/vie
w?usp=sharing
https://drive.google.com/fil
e/d/1qlu_U52MmyR3kMIn
JKJahoTwpGDBnV4T/vie
w?usp=sharing
Pasta com as DF´s na rede
“U” disponibilizada pelo
DISGI para o Departamento
de
Pessoal
e
Desenvolvimento Humano

Construção
conjunta
do
Planejamento Estratégico da
Pesquisa, Ensino e Cursos
Contínuas
Levantamento da prestação de
serviços
ofertados
pela
instituição

2019-2023
1. Ambulatório de Lesões
Dermatológicas
2.
Escritório
de
Assistência Judiciária - EAJ
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3.
Núcleo de Apoio
Fiscal e Contábil - NAF
4.
Projeto Tratamento de
feridas complexas
Acesso plenamente facilitado às
pessoas
com
necessidades
especiais a todas as instalações e
serviços da Universidade Vale
do Rio Doce - UNIVALE.

Revisão
do
plano
de
acessibilidade e construir
plano de trabalho para
implantação

Infraestrutura
geral
da
Universidade Vale do Rio Doce
- UNIVALE otimizada e
adequada ao atendimento das
necessidades de ensino, pesquisa
e extensão.

Troca de pisos e revestimentos
cerâmicos
nas
clínicas
odontológicas I e III;
Pintura da clínica odontológica
II;
Compra de 24 novos equipos p/
as clínicas odontológicas I e
III;
Troca dos telhados dos
auditórios A, B e C
impermeabilização;
Conclusão da obra do AME
(Ambulatório
médico
de
especialidades) p/ atendimento
à
comunidade;
com
acessibilidade às instalações e
serviços prestados.
Aquisição de equipamentos e
mobílias p/ a inauguração do
AME;
Reforma do Bloco D9 p/
reativação das salas dos
professores;
Reforma do Bloco C1 p/
instalação
dos
setores
ASCORG, Processo Seletivo,
Gestão da Qualidade e do
Comercial (novo setor criado);
Impermeabilização do telhado
do Campus I;
Compras de cadeiras novas p/
o auditório do Campus I;
Construção Laboratório de
Anatomia; com acessibilidade
às instalações e serviços
prestados
Troca de todos monitores
laboratórios
informática
Campus II;
Instalação de câmeras de
segurança em alguns setores
administrativo e de ensino;
Implantação dos Setores;
*Desenvolvimento Humano,
Recrutamento e Seleção
*Comercial
*Negociação
*CEO;
Compras de novos Livros;

Em andamento

Realizado

2020/2021

266
Parceria com mais uma
biblioteca virtual “Minha
Biblioteca”;
Implantação Secretaria Digital;
Mudança no sistema de
telefonia para o IP (Protocolo
Internet);
Reforma do Bloco A19; com
melhoria no layout dos setores
FPF, financeiro contabilidade e
Departamento Pessoal;
Remanejamento dos setores:
Bolsas e Financiamento e
tesouraria para o Bloco A19
visando melhoria na logística
dos atendimentos aos alunos;
Implantação de um Plano de
Manutenção Preventiva de ar
condicionado,
no
qual
contempla
manutenções
mensal, semestral e anual.
Aumento da velocidade da
Rede Interna de 100 Mbps para
1 Gbps em alguns pontos.
Atualização de hardware e
softwares de alguns Servidores
Administrativos
e
Acadêmicos.
Aquisição
de
novos
equipamentos de informática
para substituição de obsoletos
nos setores da IES.
Licenciamento/renovação dos
softwares utilizados na IES.
Substituição do sistema GED
para digitalização do acervo
acadêmico (maior integração
com o sistema TOTVS)
Ampliação da oferta de cursos
de graduação e de pósgraduação na modalidade de
educação a Distância. Em
2021, seis cursos de graduação
na modalidade EaD estão em
oferta e dez cursos de pósgraduação lato sensu modalidade EaD já foram
ofertados.
Ações de nivelamento e
aprimoramento acadêmico para
ingressantes
com
baixo
rendimento acadêmico.
Organizar o banco de dados dos
egressos da Instituição, capaz de
possibilitar o acompanhamento e
a interlocução com eles.
Atualizar sistematicamente as
informações a respeito da

Realizado.

2019-2021

Em andamento

Abril e maio/2021

Publicação de edital elaborado
e avaliado pela ASGRAD
Realizada
Portal do Egresso

Portal do Egresso
Atualização site

Em andamento
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continuidade na vida acadêmica
ou da inserção profissional,
coletando
e
analisando
informações que permitam
avaliar aspectos relacionados à
inserção de egressos no mercado
de trabalho
Participação de egressos nas
atividades de avaliação de curso
e utilização dos resultados no
conjunto de indicadores para
melhoria na qualidade do ensino.
Criar o Portal do Egresso, para
disponibilizar no site, espaço
voltado à interlocução com esse
público, bem como, divulgação
de
cursos
e
eventos
institucionais.
Divulgação de oportunidades em
programas
de
educação
continuada.
Aumento no número de
atendimentos psicopedagógicos
de acordo com a demanda.

Domínio das ferramentas para
usos de tecnologias requeridas
em disciplinas/módulos /cursos
ofertados na modalidade EaD.

Realizada
Criar no portal do egresso
espaço para isso
Realizada
Portal do Egresso

Citar e descrever as campanhas
de divulgação e políticas de
descontos

Ações e atendimentos
Espaço A3

Trilha
de
Tecnologia

do

Aprendizagem

Formação para docência e
tutoria no AVA UNIVALE.

Realizada no ano
de 2020. Aumento
considerável por
causa
da
pandemia.
Realizada.

Março de 2020

Realizada

Eventos
semestrais
realizados em 2019, 2020,
2021.
2020/2021
O Setor de Ação Comunitária
fez o levantamento nos
cursos com potencial para
gerar recursos através de seus
serviços, são eles: Pedagogia,
Fisioterapia,
Psicologia
(SPA), Agronomia, Direito,
Estética e Cosmética, foram
os cursos identificados

Realizada

Projetos com no mínimo de 10%
de retorno para garantir a
sustentabilidade
e
os
investimentos previstos.

Levantamento juntos aos
coordenadores de cursos de
graduação sobre projetos
potenciais

Indicadores financeiros por
centro de custo e atualizados
mensalmente.

Realização e acompanhamento
do Orçamento anual geral e
semestral para as áreas
acadêmicas;
Planejamento Acadêmico;
Acompanhamento do SIV Sistema de Informações Vitais;
Implantação do projeto CEO –
Centro de Empregabilidade e
Oportunidades.

Meses de setembro a outubro

Em andamento
Em processo
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6 REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

Os requisitos legais e normativos são essencialmente regulatórios e, por isso, não fazem
parte do cálculo do conceito da avaliação. Os avaliadores farão o registro do cumprimento ou não
do dispositivo legal por parte da instituição para o processo de regulação, justificando a avaliação
atribuída. Tratando-se de disposições legais, esses itens são de atendimento obrigatório.
Dispositivo Legal/Normativo

Explicitação do dispositivo Sim Não NSA
A

IES
possui alvará
X
de funcionamento?

1

Alvará de funcionamento.

2

A IES possui certificado que
atesta as condições de
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros segurança contra incêndio?
X
(AVCB).
A IES apresenta recursos
antipânico
em
suas
instalações?

3

Manutenção e Guarda do Acervo A IES cumpre as exigências
Acadêmico, conforme disposto na da legislação?
X
Portaria N° 1.224, de 18 de dezembro de
2013.

4

Condições de acessibilidade para pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida,
conforme disposto na CF/88, Art. 205,
206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT,
A IES apresenta condições
na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N°
X
adequadas de acessibilidade?
5.296/2004, N°
6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria
N°
3.284/2003.

5

Proteção dos Direitos da Pessoa com
A IES cumpre as exigências
Transtorno do Espectro Autista,
da legislação?
X
conforme disposto na Lei N° 12.764, de
27 de dezembro de 2012.

6

Plano de Cargos e Carreira Docente.

O Plano de Cargos e
Carreira
Docente
está
protocolado ou homologado
no Ministério do Trabalho e
Emprego?

X
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7

O Plano de Cargos e
Carreira
dos
técnicos
administrativos
está
Plano de Cargos e Carreira dos técnicos
protocolado ou homologado
administrativos.
no
Ministério do Trabalho e
Emprego?
Universidades

8

e
Centros

Titulação do Corpo Docente
Universidades e Centros Universitários: Universitários:
Percentual mínimo (33%) de docentes com A IES tem, no mínimo, um
terço do corpo docente com
pós-graduação
stricto sensu,
conforme disposto no Art. 52 da Lei titulação stricto sensu?
N° 9.394/96 e nas Resoluções Nº 1/2010 e O corpo docente tem, no
X
mínimo, formação lato sensu?
Nº 3/2010.
Faculdades:
Faculdades:
No mínimo docente com formação em pós- O corpo docente tem, no
graduação lato sensu, conforme disposto na mínimo, formação lato sensu?
Lei N° 9.394/96.

Regime de Trabalho do Corpo Docente

9

10

Universidades:
A IES tem, no mínimo, um
Universidades:
terço do corpo docente
Percentual mínimo (1/3) de docentes contratado em regime de
contratados em regime de tempo integral, tempo integral?
conforme disposto no Art. 52 da Lei N°
X
9.394/96 e na Resolução Nº 3/2010.
Centros Universitários:
A IES tem, no mínimo, um
Centros Universitários:
quinto do corpo docente
Percentual mínimo (20%) de docentes contratado em regime de
contratados em regime de tempo integral, tempo integral?
conforme disposto na Resolução N° 1/2010.

Forma Legal
Professores.

de

Contratação

A contratação de professores
ocorre mediante regime de
dos
trabalho CLT ou Estatutário X
pela
mantenedora
com
registro na mantida?

X
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Comissão Própria de Avaliação (CPA),
A
IES
possui CPA
11 conforme disposto no Art. 11 da Lei N°
prevista/implantada?
10.861/2004.
Comissão Local de Acompanhamento e
Controle Social (COLAPS), conforme
12
disposto na Portaria N° 1.132, de 2 de
dezembro de 2009.
Normas
e
procedimentos
para
credenciamento e recredenciamento de
13 Centros
Universitários,
conforme
disposto na Resolução CNE/CES N°
1/2010.
Normas
e
procedimentos
para
credenciamento e recredenciamento de
14
Universidades, conforme disposto na
Resolução CNE/CES N° 3/2010.

IES
possui
COLAPS
prevista/implantada?

X

A

X

A IES atende aos requisitos
exigidos pela Resolução?

A IES atende aos requisitos
X
exigidos pela Resolução?

Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura
AfroBrasileira, Africana e Indígena, nos A IES cumpre as exigências
15 termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação das legislações?
X
dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N°
11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N°
1/2004, fundamentada no Parecer
CNE/CP Nº 3/2004.
Políticas
de
educação
ambiental,
conforme disposto na Lei N° 9.795/1999, A IES cumpre as exigências
16 no Decreto
das legislações?
X
N° 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP Nº
2/2012.
Desenvolvimento Nacional Sustentável,
conforme disposto no Decreto N° 7.746,
17
de 05/06/2012 e na Instrução Normativa
N° 10, de 12/11/2012.
Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos, conforme disposto no
18 Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de
30/05/2012.

A IES cumpre as exigências
X
das legislações?

A IES cumpre as Diretrizes
Nacionais para a Educação X
em Direitos Humanos?

X
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório, examinou as diferentes atuações da Universidade, tendo como roteiro
a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65/2014 apresentando as informações de cada
eixo/dimensão, de acordo com o PDI UNIVALE 2020-2024.
A UNIVALE conta com ações acadêmicas institucionais, infraestrutura adequada o
envolvimento dos seus diversos setores, de uma equipe altamente qualificada entre docentes e
pessoal técnico-administrativo, para dar materialidade às ações de mudanças necessárias para
atingimento de resultados satisfatórios e que estejam de acordo com as diretrizes da Universidade.
As dimensões, eixos e indicadores abordados neste relatório apresentam alguns apontamentos para
análise e reflexão da comunidade acadêmica, para que esta possa construir mecanismos de
cooperação, participação e envolvimento de todos os atores e segmentos da academia para o
desenvolvimento, ampliação e fortalecimento de sua missão
A CPA/UNIVALE considera que os resultados apresentados nesse relatório estão
coerentes e sintonizados com o processo de gestão, na busca da qualidade e do crescimento
institucional.
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SIGLAS

ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior
ABNT - Associação brasileira de Normas Técnicas
ACC - Atividades Complementares do Curso
ACS - Agentes Comunitários de Saúde
AEX - Assessoria de Extensão
AMA - Atividade de Metodologias Ativas
AME - Ambulatório Médico Especializado
APCN - Análise de Propostas de Cursos Novos
APEX - Atividade Prática de Extensão
APPA - Atividade Prática de Pesquisa Acadêmica
APPG - Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação
APS - Atividades Práticas Supervisionadas
ARDOCE - Associação dos Municípios do Médio Rio Doce
ASCANAVI - Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva
ASCARF - Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos
ASCORG - Assessoria de Comunicação Organizacional
ASGRAD - Assessoria de Graduação
AVS - Agentes de Vigilância de Saúde
BDI - Programa de Bolsa de Estudo para Demanda Social Individual
BIC - Bolsa de Iniciação Científica
CAIGG - Centro de Atendimento Interdisciplinar de Gerontologia e Geriatria
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CASAI - Casa de Apoio da Saúde Indígena
CC - Conceito do Curso
CDD – Classificação Decimal de Dewey
CEART - Centro de Artes
CEJUSC - Centro Jurídico de Soluções de Conflitos e Cidadania
CEMIG - Centrais Elétricas de Minas Gerais
CEO - Centro de Empregabilidade e Oportunidade
CES - Câmara de Educação Superior
CEU - Centro Esportivo da UNIVALE
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CF - Constituição Federal
CFE - Conselho Federal da Educação
CI - Conceito Institucional
CIEE - Centro Integrado Empresa Escola
CIMDOCE - Consórcio Municipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce
CNE - Conselho Nacional de Educação
CNPq - Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CONAES - Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior
CONSEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
CONSUNI - Conselho Universitário
COVID - Coronavírus Disease
CPA - Comissão Própria de Avaliação
CPC - Conceito Preliminar do Curso
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
DAES - Diretoria de Avaliação da Educação Superior
DCN’s - Diretrizes Curriculares Nacionais
DEC - Departamento de Campi
DI - Dedicação Integral
DINTER - Doutorado Interinstitucional
DISGI - Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação
EaD - Educação a Distância
EAJ - Escritório de Assistência Judiciária
ELO - Espaço Integrador das Engenharias
ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
ETEIT - Escola Técnica da UNIVALE
FACIVALE - Faculdades Integradas do Vale do Rio Doce
FAFI - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
FIES - Financiamento Estudantil
FOG - Faculdade de Odontologia
FPF - Fundação Percival Farquhar
FUNSEC - Fundação Municipal de Serviços de Educação e Cultura
GEPE - Gestão Pedagógica
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GIT - Gestão Integrada do Território
GOT - Ginásio Orientado para o Trabalho
HMGV - Hospital Municipal de Governador Valadares
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC - Iniciação Científica
IES - Instituições de Ensino Superior
IFMG - Instituto Federal de Minas Gerais
IGC - Índice Geral de Cursos
IML - Instituto Médico Legal
INEP - Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
LABCEU - Laboratório do Centro Esportivo Universitário da UNIVALE
LACINE - Laboratório de Cineantropometria
LAD - Laboratório de Didática
LDB - Lei de Diretrizes e Bases
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social
MBA - Master Business Administration
MEC - Ministério da Educação
MGIT - Mestrado Gestão Integrada do Território
MIT - Minas Instituto de Tecnologia
NDE - Núcleo Docente Estruturante
NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
NEaD - Núcleo de Educação a Distância
NEDER - Núcleo de Estudos sobre o Desenvolvimento Regional
NSA - Não se Aplica
NUVEM - Núcleo Universitário de Empreendedorismo
PAA - Programa de Aprimoramento Acadêmico
PAOPE - Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional
PERD - Parque Estadual do Rio Doce
PEI - Plano Educacional Individualizado
PIC - Projetos de Integração Curricular
PIB - Projetos Institucionais do Programa
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PID - Plano Individual de Desenvolvimento
PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
PLACAD - Planejamento Acadêmico
PNE - Portadores de Necessidades Especiais
PPC - Projeto Pedagógico do Curso
PPI - Projeto Pedagógico Institucional
PROEXT - Programa de Extensão Universitária
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
PROPEX - Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão
PROUNI - Programa Universidade para Todos
PTA - Pessoal Técnico e Administrativo
RFA - Procedimento de Fluxo Administrativo
SA - Secretaria Acadêmica
SAE - Setor de Atendimento ao Estudante
SEBRAETEC - Serviços em Inovação e Tecnologia SEBRAE
SEMID - Seminário Integrador do Curso de Direito
SEPLAM - Setor de Planejamento e Ambiente
SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
SIRD - Seminário Integrado do Rio Doce
SIU - Serviço Integrado Universitário
SIV - Sistemas de Informações Vitais
SPA - Serviço de Psicologia Aplicada
SPG - Setor de Pós-graduação
SUS - Sistema Único de Saúde
TCC - Trabalho de Conclusão de Curso
TCE - Tempo de Compromisso Esclarecido
TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
TI - Tempo Integral
TIC - Tecnologia de Informação E Comunicação
TJMG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
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UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
UFV - Universidade Federal de Viçosa
UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
UNICAMP - Universidade de Campinas
UNICENTRO - Centro de Feiras e Eventos da UNIVALE
UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce
USD - Universidade Santos Dumont
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