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       UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

                                                                    Ano: 2014 

1 – INTRODUÇÃO 

 

            A Autoavaliação Institucional proposto pela UNIVALE é caracterizado por um 

conjunto de ações que se integram a uma síntese  histórica  dos  resultados  dos processos  

avaliativos da  Universidade, do planejamento  de  ações acadêmico-administrativas 

decorrentes dos resultados das avaliações originadas a partir dos relatórios de avaliação 

interna e externa,   no âmbito da autoavaliação e das demais  avaliações representadas  nas  

diversas  ações  institucionais, visando a melhoria nos processos acadêmicos. 

            O trabalho da Comissão própria de avaliação - CPA-UNIVALE se organiza em três 

grandes segmentos, assim estruturados: 

1) Acompanhamento e análise das dimensões institucionais: o objetivo desse trabalho é 

identificar o perfil da Instituição e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, 

cursos, programas, projetos e setores.  

2) Institucionalização de práticas avaliativas: adoção de uma dinâmica avaliativa em que as 

ações são definidas pela relevância e recorrência observadas nos resultados obtidos nas 

avaliações realizadas pela CPA, com decisões partilhadas; participação de diferentes agentes e 

instâncias; apoio operacional para agilização de coleta e análise de dados; definição clara de 

responsabilidades dos agentes envolvidos; elaboração de manuais técnicos, protocolos, 

instrumentos de orientação que deem suporte à implementação das atividades avaliativas. 

3) Gestão de resultados para tomada de decisão: a gestão da informação avaliativa para 

tomada de decisões implica a organização dos resultados obtidos, ou seja, acompanhamento e 

a análise das dimensões institucionais, tendo como referência o Plano de desenvolvimento 

Institucional -  PDI e o Projeto Pedagógico Institucional - PPI da Instituição, para subsidiar 

processos de tomada de decisões.  Considerando os princípios de flexibilidade e de 

atendimento às necessidades da comunidade acadêmica, as ações da CPA, nos diferentes 

eixos, se concretizam em situações de participação compartilhada, de forma a favorecer o 
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diálogo, como condição para a efetivação da avaliação. Assim sendo, as atividades contam 

com a participação dos diferentes setores e segmentos da Instituição e têm um caráter 

formativo. 

             É importante destacar que 2014 foi marcado pela mudança de gestão da UNIVALE 

que trouxe redefinições políticas para a Instituição e que tem se voltado para a construção de 

um novo Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Avalia-se que as metas e ações 

constantes no PDI-UNIVALE, 2007-2011, ainda em vigência, foram parcialmente cumpridas.  

Há de avaliar ainda que o não cumprimento destas ações e metas pode estar relacionado, além 

de outros fatores, a posicionamentos por parte dos Gestores da Instituição. 

            As ações avaliativas foram propostas para cumprimento de exigências legais, e, 

sobretudo para atender às necessidades da UNIVALE, em uma trajetória que configura num 

processo contínuo envolvendo sua percepção na maneira de conceber, assumir, interpretar e 

programar suas atividades. Este processo de avaliação é conduzido por ações e reflexões que 

conduzem ao seu autoconhecimento, visando sempre a melhoria na qualidade do ensino e 

com responsabilidade social. 

            Avaliação de cursos é uma avaliação que se constitui de informações coletada com os 

docentes e discentes, inserida no cotidiano universitário, como prática institucional 

universalizada, tanto no 1º e no 2º semestre, indicando, com sucesso, a implantação de um 

projeto que teve início nos anos 90 e se consolida com a perspectiva de continuidade.  

            A CPA/UNIVALE desenvolveu um processo de avaliação com o Pessoal Técnico 

Administrativo – PTA’s de todos os setores da Fundação Percival Farquhar – FPF e suas 

mantidas, a UNIVALE, a Escola Técnica da UNIVALE – ETEIT e da TV – UNIVALE em 

2014, abordando os seguintes aspectos: Formação Acadêmica, perfil Socioeconômico, 

Condições de Trabalho e Infraestrutura para o Desenvolvimento das Atividades, entre outros 

itens. 

Os resultados das avaliações são tratados de formas diversas e contam com seminários 

de discussão, reuniões com o corpo docente e discente, coordenadores e gestores, divulgação 

por meio de comunicação on-line, que se constituem em uma base de dados para conduzir a 

IES em seus diferentes segmentos de gestão e organização. 

            Este relatório apresenta dados da UNIVALE seguindo a NOTA TÉCNICA 

INEP/DAES/CONAES Nº 065 definindo que o mesmo deverá ser organizado em cinco 

tópicos, correspondes aos cinco eixos que contemplam a dez dimensões dispostas no artigo 3º 
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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 

 

1-1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO  

Nome da IES: Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 

Código da IES: 513 

Caracterização de IES:  

(  ) Instituição pública :  

(  )  municipal (  ) estadual (  ) federal  

(x) Instituição privada:  

(  ) Com fins lucrativos (x) sem fins lucrativos (x ) comunitária (  ) confessional  

(x) Universidade (  ) Centro Universitário (  ) Faculdade  (  ) IES  (  ) CEFET  

Estado: Minas Gerais                          Município: Governador Valadares 

 

 1-2 - COMPOSIÇÃO DA CPA   

 Portaria UNIVALE: 065/2014 

        - Representante Docente: 
          Profª. Kíssila Zacché Lopes de Andrade - Presidente 
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        - Representante Técnico-Administrativo 
          Rômulo Mafra de Oliveira 
 
        - Representante Discente: 
          Célio Pinheiro da Silva   
 
        - Representante da Sociedade Civil: 
          Srª. Dirce Pereira Albino 

      
 
1-3 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

 

A UNIVALE está instalada em dois Campi com área construída de 53 786,54 m2 em 

um terreno de 639 286,94 m2.  

Relação dos campi, por área  

Campus  
Área (M²) 

Terreno   Construída  

Armando Vieira (Campus I)  12349,14   5767,10 

Antônio Rodrigues Coelho 
(Campus II)  

627237,80   45517,07  

Total  63 9286,94  51284,17 

Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes - SEPLAM   

O Campus I situa-se no Bairro Vila Bretas. É constituído por um complexo de 4 

prédios, onde funcionam os cursos de Administração, Ciências Contábeis,  Direito e Superior 

de Tecnologia em Gestão Pública da Faculdade de Direito, Ciências Administrativas e 

Econômicas - FADE  , a Biblioteca Setorial e a Escola Técnica da UNIVALE (ETEIT), outra 

mantida da FPF.  

O Campus II localiza-se no Bairro Universitário, possui 61 edifícios e anexos, onde 

funcionam  a Faculdade de Ciências da Saúde – FACS; Faculdade de Engenharia – FAENG; 

Faculdade de Ciências Agrárias – FAAG; Faculdade de Ciências Tecnológicas – FATEC; 

Faculdade de Ciências, Educação e Letras – FACE; Faculdade de Artes e Comunicação – 

FAC; Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – FHS. 

            Nesse Campus localiza-se: Biblioteca Central, complexo laboratorial, clínicas, 

ambulatórios, consultórios, Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial 

(PAOPE), Escritórios Modelo, Escritório de Assistência Judiciária (EAJ), Centro Jurídico de 

Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUS), Parque das Ciências, Núcleo de Pesquisa, TV 
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UNIVALE (UNIDADE da FPF), Templo Ecumênico, Centro de Fisioterapia, Centro de 

Feiras e Eventos (UNICENTRO), Departamento de Campi e a Administração da UNIVALE e 

FPF,  serviço bancário, Lanchonetes, Centro Esportivo Universitário (CEU), composto por 

campo de futebol, pista de atletismo, piscina olímpica, piscinas adaptadas, ginásio coberto e 

quadras poliesportivas e centro de Fisioterapia, que atendem a atividades acadêmicas e de 

lazer.  

 
Infraestrutura Física Geral da UNIVALE 

DESCRIÇÃO 

CAMPUS I CAMPUS II TOTAL 

Qtd. 
Área 
Útil 
(m²) 

Qtd. 
Área 
Útil 
(m²) 

Qtd. 
Área 
Útil 
(m²) 

Ambientes da área Jurídica 1 69,3 3 295,63 4 364,93 

Área Agrícola 1 69,4 4 1959,20 5 2028,6 

Auditório e anfiteatro 1 208,16 5 1718,94 6 1927,1 

Bibliotecas  1 312 1 1.389,76 2 1701,76 

Centro de Eventos da UNIVALE 
(UNICENTRO) 

    1 7207,53 1 7207,53 

Centro Esportivo Universitário 
(CEU) 

    1 6543,54 1 6543,54 

Clínica/Consultórios / 
Ambulatórios 

    11 1696,08 11 1696,08 

Cantinas 1 156 4 1031,34 5 1187,34 

Escritório Modelo     1 38 1 38 

Instalações administrativas     12 425,56 12 425,56 

Instalações para apoio técnico e 
administrativo  

4 215,69 24 2.819,83 28 3035,52 

Instalações para as coordenações 
de Cursos 

1 66,32 1 136,77 2 203,09 

Instalações para docentes da 
Graduação e Pós graduação  

4 63,24 33 725,48 37 788,72 

Instalações Sanitárias  10 149,34 50 561,12 60 710,46 

Laboratórios de Ensino      51 4.783,44 51 4783,44 

Laboratórios de Informática  2 146,7 9 640,98 11 787,68 

Núcleo e Laboratórios de Pesquisa     5 408,67 5 408,67 

Parque da Ciência     1 185,36 1 185,36 

Polo de Assistência as Pessoas com 
Deficiência 

    1 285,57 1 285,57 

Salas de Aula  27 1.717,78 76 4.749,90 103 6467,68 

Salas de Aula com Recursos 0 0 27 1710,95 27 1710,95 
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Multimídias  

Salas de projetos em arquitetura e 
desenhos. 

    8 714,46 8 714,46 

Salas para atendimento do aluno 1 21,35 11 179,69 12 201,04 

Serviço de Psicologia Aplicada     1 623,85 1 623,85 

 

2  – METODOLOGIA 

 

              A compreensão de que a avaliação institucional, realizada à luz de sua missão 

institucional e seu PDI, deve ser 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 e Pessoal Técnico e Administrativo. 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.  

             Conforme registrado em relatório anteriores, os questionários serviram como 

instrumento para coleta dos dados, segundo especificidades de cada público. Sua construção 

teve como base documentos que orientam as demandas oriundas do SINAES (Lei 10.861/04) 

e também naqueles que traduzem as demandas internas da Instituição, como o PDI e o 

Estatuto da Universidade. Além desses, as portarias do MEC/INEP que definem as 

habilidades e competências gerais a serem desenvolvidas pelos alunos dos cursos da 

Universidade.  

Foram realizadas reuniões com as instâncias administrativas e acadêmicas da 

Instiuição 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. 
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                  Foi solicitado aos gestores o preenchimento de quadros tendo como base   a missão, 

propósitos e as metas do PDI – UNIVALE -2007-2011. 

                  A CPA/UNIVALE realizou, num exercício crítico e reflexivo a análise dos dados e 

informações contidas nos documentos e quadros, buscando atingir uma compreensão do 

conteúdo analisado. 

               A concepção de avaliação adotada, coerentemente com a história de avaliação da 

Instituição, é a de “avaliação emancipatória”. Tal concepção permite a descrição, a análise e a 

crítica da realidade, buscando a sua transformação.  

             

3 - DESENVOLVIMENTO 

 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
  

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.  

 
 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

            As Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior do Ministério da 

Educação definem a autoavaliação como um processo cíclico, criativo e renovador de análise 

e síntese das dimensões que definem a instituição. O seu caráter diagnóstico e formativo de 

autoconhecimento deve permitir a reanálise das prioridades estabelecidas. 

             Embasada nessa concepção e no Projeto de Autoavaliação Institucional aprovado pelo 

Conselho Superior de ensino e pesquisa da UNIVALE – CONSEPE, Resolução CONSEPE nº 

048/2014, Comissão Própria de Avaliação – CPA da UNIVALE desenvolve o seu trabalho no 

âmbito da avaliação interna. 

              Neste contexto, a CPA/UNIVALE, cumpri seus objetivos, quais sejam: dar 

visibilidade aos processos de autoavaliação, bem como aos resultados avaliativos da 

Instituição; promover ações de divulgação e do processo de autoavaliação institucional; 

buscar estratégias para que a avaliação se consolide como base para o planejamento nos 

diversos segmentos da Universidade; promover a constante interlocução da Comissão com a 
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Reitoria e os Gestores da Instituição, no sentido de subsidiá-los com os diagnósticos 

realizados pela CPA. Além disso, buscou, também, mostrar aos gestores a necessidade destes 

se tornarem parceiros da CPA no que tange a sua divulgação/visibilidade dos processos e 

resultados da autoavaliação na UNIVALE.  

                Para alcançar os objetivos/metas, a CPA desenvolveu projetos e atividades no 

âmbito avaliativo os quais estão sistematizadas neste Relatório,  a partir de potencialidades 

pontos a serem aperfeiçoados e resultados das avaliações desenvolvidas institucionalmente.  

                 Nesta perspectiva, aconteceram mudanças físicas, estruturais e políticas para a 

efetivação/consolidação dessa nova estrutura institucional. Com isso e pela necessidade de 

reposicionamento institucional, a Reitoria da UNIVALE, retomou o seu planejamento 

estratégico. Assim, constituiu uma equipe de trabalho integrada pelos Gestores, Assessorias e 

a CPA.  

               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, possibilitando a tomada de decisão e começo de rumos. 

               As avaliações censitárias do Pessoal Técnico Administrativo - PTA’s - são 

realizadas com os funcionários da Instituição em seus diferentes cargos e setores, permitindo 

obter uma visão geral e abrangente da Instituição em todas suas instâncias. A avaliação dos 

cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e de setores administrativos é um 

processo consolidado e sistemático. A avaliação de egressos realizada pela UNIVALE é um 

desafio no sentido de conseguir uma adesão significativa por acreditar que esta avaliação dos 

cursos de graduação pelos egressos constitui um identificador da avaliação institucional de 

suma importância para melhoria acadêmica.  

               O objetivo da UNIVALE é continuar delineando uma metodologia de Avaliação 

Institucional que estabeleça uma comunicação entre a Instituição e egressos de forma 

continuada por meio de um sistema informatizado. 
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               Ressalta-se a importância da avaliação dos cursos de graduação na perspectiva dos 

egressos possibilitando a identificação das potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados da 

formação recebida, a trajetória profissional e a continuidade da qualificação em nível de pós-

graduação após a conclusão do curso. 

               A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIVALE elabora relatórios, 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. 

                 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. 
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/UNIVALE 
AVALIAÇÕES REALIZADAS 

2006 a 2014 
 
 

¤ Relatórios de Autoavaliação Institucional - UNIVALE 
 
AUTOAVALIAÇAO INSTITUCIONAL MÊS/ANO 
Relatório Final de Autoavaliação 
Institucional – 2006 a 1º semestre de 2008 

Junho/2008 

Relatório de Autoavaliação Institucional - 
Período – 2º Semestre de 2008 a 2009 

 
Março/2010 

Relatório de Autoavaliação Institucional - 
UNIVALE – 2010 

 
Março/2011 

Relatório de Autoavaliação Institucional -  
UNIVALE – 2011 

 
Março/2012 

Relatório de Autoavaliação Institucional – 
UNIVALE – 2012 

 
Março/2013 

Relatório de Autoavaliação Institucional – 
UNIVALE – 2013 

 
Março/2014 

 
 

¤ Relatórios de Avaliação / Cursos de Graduação 
  
CURSO MÊS / ANO 
Administração Maio/2009 – Maio/2012 – Maio/2013 – 

Maio/2014 

Agronomia Abril/2008 – Outubro/2010 - Dezembro/2012 – 
Setembro/2013 – Outubro/2014 

Arquitetura e Urbanismo Maio/2009 – Dezembro/2012 – Outubro/2013 

Ciências Biológicas Outubro/2008 – Não é mais ofertado 

Ciências Contábeis Maio/2009 - Maio/2012 – Maio/2013 – 
maio/2014 

Ciência da Computação  Outubro/2008 - Dezembro/2012 - Outubro/2013 – 
Outubro/2014 

Comunicação Social - Jornalismo Julho/2007 - Maio/2009 –Setembro/2011 - 
Maio/2012 - Outubro/2013 – Outubro/2014 

Design Gráfico Maio/2009 - Maio/2012 - Outubro/2013 – Não é 
mais ofertado 

Direito Maio/2009 - Maio/2012 - /2013 

Educação Física - Bacharelado Dezembro/2012 - Setembro/2013  

Educação Física - Licenciatura Maio/2008 - Outubro/2010 - Dezembro/2012 - 
Outubro/2013 - Outubro/2014 

Enfermagem Outubro/2008 - Outubro/2010 - Dezembro/2012 - 
Setembro/2013 - Outubro/2014 
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Engenharia Civil Maio/2009 - Dezembro/2012 - Outubro/2013 - 
Outubro/2014 

Engenharia Civil e Ambiental Maio/2009 - Dezembro/2012 - Outubro/2013 - 
Outubro/2014 

Engenharia de Produção Dezembro/2012 - Outubro/2013 - Outubro/2014 

Engenharia Elétrica Outubro/2008 - Maio/2012 – Maio/2013 – 
Maio/2014 

Eng. Elétrica / Eng. Elétrica -
Telecomunicações 

Maio/2007 – Não é mais ofertado 

Farmácia - Formação Generalista Outubro/2007 - Outubro/2009 - Maio/2012 - 
Setembro/2013 - Outubro/2014 

Fisioterapia Junho/2007 – Outubro/2009 - Maio/2012 - 
Setembro/2013 - Outubro/2014 

História Outubro/2008 - Maio/2012 - Maio/2012 - 
Outubro/2013 - Outubro/2014 

Letras Outubro/2008 – Maio/2010- Dezembro/2012 - 
Setembro/2013 - Outubro/2014 

Nutrição Junho/2007 – Outubro/2009 - Maio/2012 - 
Setembro/2013 - Outubro/2014 

Odontologia  Outubro/2008 - Outubro/2010 - Dezembro/2012 
- Setembro/2013 - Outubro/2014 

Química Junho/2007 - Não é mais ofertado 

Pedagogia Outubro/2008 – Nov./2009 – Nov./2010 - 
Dezembro/2012 - Outubro/2013 - Outubro/2014 

Psicologia Maio/2009 - Maio/2012 - Outubro/2013 - 
Outubro/2014 

Publicidade e Propaganda Julho/2007 – Não é mais ofertado 

Serviço Social Maio/2008 - Maio/2012 - Setembro/2013 - 
Outubro/2014 

Sistemas de Informação Outubro/2008 – Outubro/2010 - Maio/2012 – 
Maio/2013 - Outubro/2014 

Sup. de Tec. em Análise e  
Desenvolvimento Sistemas 

Junho/2011 - Não é mais ofertado 

Sup. de Tec. em Manutenção Industrial Outubro/2008 - Não é mais ofertado 

Sup. de Tec. em Produção Audiovisual Outubro/2008 - Não é mais ofertado 

Sup. de Tec. em Sist. para INTERNET Junho/2011 - Não é mais ofertado 

Sup. de Tec. em Sist. de 
Telecomunicações 

Junho/2011 - Não é mais ofertado 

Sup. de Tecnologia em Secretariado Outubro/2008 - Não é mais ofertado 

Técnico em Edificações Junho/2013 

Técnico em Informática Maio/2009 – Junho/2013 

Técnico em Segurança no Trabalho Junho/2013 
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¤ Relatórios de Avaliação / Lato e Stricto Sensu 
 
CURSO  MÊS/ANO 
Ciências Biológicas -Stricto Sensu Janeiro/2007, Fevereiro/2008, Fevereiro/2010, 

Novembro/2010, Junho/2012 – Abril/2013 – 
Junho/2014 

Mestrado em Gestão Integrada do Território 
– Stricto Sensu 

Setembro/2009 – Agosto/2014 

Análises Clínicas e Gestão de Laboratórios – 
Lato Sensu 

Novembro/2014 

Ortodontia – Lato Sensu Novembro/2014 

Psicopedagogia – Lato Sensu Dezembro/2014 

 
 
¤ Relatórios de Avaliação / Comunidade Externa 
 
 Avaliação da Comunidade Externa - Agosto/2006 
 
 
¤ Relatórios de Avaliação / Instâncias Superiores 
 
RELATÓRIO MÊS / ANO 
Coordenadores dos Cursos de 
Graduação/UNIVALE 

Outubro/2007 

Direções de Áreas / UNIVALE Outubro/2007 

Assessorias da PROACAD (ASGRAD, AEX E 
APPG) 

Outubro/2007 

 
 
¤ Relatórios de Avaliação / EGRESSOS 
 
ÁREA MÊS / ANO 
ACBS      Ciências Biológicas; Enfermagem; 

Educação    Física; Farmácia; 
Fisioterapia; Nutrição; Odontologia 

 
 
 
 
 
 
Abril/2008 
 
 
 
 
 

ACSA      Administração; Ciências Contábeis; 
Direito  

ACEE      Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; 
Ciência da Computação; Sistemas de 
Informação; Eng. Civil; Eng. Elétrica; 
Eng. Elétrica – Telecomunicações; 
Ciências e Matemática; Física – 
Licenciatura; Química – Licenciatura; 
Química Industrial 

ACH        Design Gráfico; Jornalismo; Publicidade 
e Propaganda; Turismo; Psicologia; 
Serviço Social; Ciências Sociais; 
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História; Letras; Normal Superior; 
Pedagogia 

 
 
 Avaliação de Egressos em andamento  

 
 

¤ Relatórios de Avaliação / Outros 
 
RELATÓRIO MÊS / ANO 
Avaliação do Fórum de Discussão:VI, 
VIVI E QUERO COMPARTILHAR II 

Junho/2007 

Nível de satisfação dos participantes do 
Mini-curso “USO DAS CORES NA 
ARQUITETURA E INTERIORES” 

Setembro/2007 

Avaliação da Estrutura Curricular do 
Curso de Odontologia FACS/UNIVALE 

Outubro/2007 

Avaliação Disciplinas de Clínica Integrada 
II e III – Faculdade de Odontologia – 
FACS/UNIVALE 

Fevereiro/2008 

Análise Resultados 
ENFERMAGEM/ENADE – 2007 

Dezembro/2008 

Enquete “COOPERATIVISMO SICOOB/ 
CREDIRIODOCE - UNIVALE 

Setembro/2009 

Setor de Biossegurança e Setor de Pronto 
Atendimento - UNIVALE 

Maio/2010 
 

Setores:  Divisão de Registro Acadêmico e 
Tesourarias - UNIVALE 

Dez.2009–Maio/2010–Agosto/2010–Dez./2010 – 
Fev./2011–Maio/2011–Agosto/2011- Fev./2012– 
Abril/2012–Set./2012–Dez./2012- Abril/2013- 
Agosto/2013 – Dezembro/2013 

Setor: Divisão de Registro Acadêmico - 
UNIVALE 

Dezembro/2014 

Setor: Tesourarias - UNIVALE Dezembro/2014 

Setor: Bibliotecas - UNIVALE Dezembro/2014 

Setor: Sala das Coordenações/Professores 
- Campus II - UNIVALE 

Dezembro/2014 

Setor: Sala das Coordenações – Campus I 
- UNIVALE 

Dezembro/2014 

Setor: Serviço de Apoio ao Estudante – 
SAE - UNIVALE 

Dezembro/2014 

Setor: Xerox – Discentes - UNIVALE Novembro/2014 

Avaliação do Programa de Capacitação de 
Gestores UNIVALE. 
Módulo I: Coordenador de Curso 

 
Dezembro/2010 

Avaliação do Programa de Capacitação de 
Gestores UNIVALE. 
Módulo II: Coordenador de Curso 

 
Março/2012 
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Avaliação do Programa de Capacitação de 
Professores Recém-contratados 
UNIVALE. 
Módulo II: Coordenador de Curso 

 
Março/2012 – Março 2014 

Avaliação do Programa de Capacitação de 
Professores 

Março/2014 – Março/2014 

 
 
¤ Relatórios de Avaliação / Pessoal Técnico e Administrativo – PTA’s 
 
PTA’s Julho/2009 – Maio/2014 

 

 

 
DIMENSÃO 8: Planejamento e Avaliação 
 

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 
Evolução institucional a 
partir dos processos de 
Planejamento e Avaliação 
Institucional. 

Cumprimento de metas 
 Avaliação do Cursos de graduação, Pós-    graduação 
Lato e Stricto Sensu; 

  Avaliação do Pessoal Técnico Administrativo PTA’s; 

 Avaliação de Setores Administrativos e Acadêmicos; 

 Avaliação de eventos. 
 

Ações de melhorias 
 Reestruturação e aprimoramento do instrumento de 

avaliação de Cursos; 

 Proposta de aquisição de equipamentos e recursos 
tecnológicos para as atividades de avaliação 
institucional; 

 Elaboração e aprimoramento do Instrumento de 
avaliação da Comunidade Externa; 

 Estabelecimento de métricas para avaliação do Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

 Elaboração de Instrumento de métricas para avaliação 
do PDI; 

 Ampliar a avaliação de setores administrativos e 
acadêmicos; 

 Elaboração do Instrumento de “Relatório de 
Direcionamento, Tomada de decisão fundamentada 
para avaliação dos cursos de graduação; 

 Criação do Termo de Ciência e Compromisso de 
entrega dos relatórios individuais dos docentes; 

 Elaboração do Livreto “Avaliar para evoluir”; 

 Participação como docente no Curso de extensão 
“Ferramentas de gestão de processos Acadêmicos;  

 Acompanhamento da Avaliação de Egressos através 
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de e-mail Marketing; 

 Aperfeiçoamento Portal do Egresso 
Projeto/processo de 
autoavaliação institucional 

Cumprimento de metas 
 Elaboração do novo Projeto de Autoavaliação 

Institucional – CPA/UNIVALE. Aprovado pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CONSEPE conforme Resolução 048/2014; 

 Atualização sistemática dos instrumentos de 
avaliação; 

 Utilização dos resultados da avaliação para a tomada 
de decisão das instâncias superiores; 

 Sensibilização da comunidade acadêmica através dos 
resultados obtidos pós avaliação; 

 Avaliação censitária anual da comunidade acadêmica 
e dos PTA’s; 

 Cumprimento do cronograma de avaliação proposto; 

 Visitas a CPA’s de outras IES para troca de 
experiências. 

 
Ações de melhorias 

 Proposta de criação do “CPA Responde...”, 
como um canal de comunicação com a comunidade 
acadêmica, com periodicidade quinzenal no Site 
UNIVALE;  

 Desenvolvimento de sistema, juntamente com o 
DISGI, para avaliar on-line os alunos concluintes 
dos cursos de graduação; 

  Implementação de novas práticas de 
participação da comunidade acadêmica nas 
avaliações via web, visando o aumento do grau de 
adesão; 

 Acompanhamento do cumprimento das ações 
implementadas e a serem implementadas junto às 
instâncias superiores da FPF e UNIVALE. 

Autoavaliação institucional: 
participação da comunidade 
acadêmica. 

Cumprimento de metas 
 Incentivo da comunidade acadêmica nos     processos 
de avaliação propostos; 

 Compartilhamento dos resultados das avaliações com 
a comunidade acadêmica; 

 Garantia da divulgação da entrega dos resultados da 
avaliação através do Termo de Ciência e Compromisso; 

 Envio de e-mail Marketing para alunos; 

 Envio de e-mail para alunos e professores dos cursos 
avaliados 

Autoavaliação institucional e 
avaliações externas: análise e 
divulgação dos resultados. 

Cumprimento de metas 
 A Autoavaliação Institucional é construída ao longo 

do ano, com base nos resultados dos processos 
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avaliativos; 

 Apoio e acompanhamento, junto aos Coordenadores 
de Cursos nos processos de reconhecimento e 
recredenciamento dos cursos de graduação; 

 Análise dos relatórios da Comissões de Avaliação 
INEP/MEC com vistas à melhoria das fragilidades 
detectadas e à manutenção das potencialidades 
existentes; 

 Reunião com Coordenadores e professores dos cursos 
avaliados para entrega e análise dos relatórios dos 
resultados das avaliações; 

 
Ações de melhorias 
 

 Ampliar a divulgação dos resultados das avaliações 
via web; 

Elaboração do relatório de 
autoavaliação. 

Cumprimento de metas 
 

 A elaboração do relatório de autoavaliação é 
compilada a partir da análise do cumprimento das 
metas do PDI, a partir das métricas estabelecidas, da 
análise de documentos oficiais, da legislação vigente, 
dos resultados das avaliações internas e dos relatórios 
das avaliações externas; 

 
Ações de melhorias 

 Estabelecimentos de critérios baseados  no 
Instrumento de Avaliação Externa INEP/MEC e nas 
Notas Técnicas INEP/DAES/CONAES. 
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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. 

 

DIMENSÃO 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

            É missão da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE: “Promover a formação 

profissional, a construção e disseminação de conhecimento e a transformação da sociedade, 

a partir da produção e socialização de saberes sobre desenvolvimento regional, pautada na 

melhoria das condições de vida do homem e do contexto ambiental”. 

            Para a UNIVALE, o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI tem importância 

fundamental no crescimento estratégico da Universidade, honrando-se a sua Missão e 

adequando alternativas de ação não somente em relação às metas nele propostas, mas também 

em relação ao seu próprio processo de construção e implementação. 

            Em 2014 a nova administração, empossada em outubro/2013, retomou o Planejamento 

Institucional trabalhando com foco nos resultados, reestruturando os cursos e setores visando 

o fortalecimento da instituição.  

            Iniciou-se o processo de construção conjunta do novo  PDI com a participação de 

todas as instâncias da UNIVALE. Sua elaboração fundamenta-se na concepção de 

planejamento “como processo permanente de reflexão e ação, flexível e dinâmico”. Assume 

as atribuições de prever, organizar, reorganizar, coordenar e avaliar as ações estabelecidas nos 

processos administrativos, racionalizar os processos e o uso dos recursos e, apoiar as ações 

institucionais ao longo do tempo. Delineia caminhos que apontem para ações prioritárias e 

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

dentro de princípios estratégicos que consideram oportunidades e riscos do ambiente externo, 

bem como aspectos internos, próprios da Instituição. 

            Diante dos grandes desafios enfrentados pela UNIVALE/FPF no sentido de se 

reestruturar e encontrar uma nova estratégia de gestão que garanta sua capacidade competitiva 

e posicionamento no mercado em que está inserida, fez-se necessário uma revisão de todos os 

ordenamentos institucionais da UNIVALE/FPF. Um processo complexo que vem exigindo 
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um diálogo constante entre mantenedora – FPF e mantida – UNIVALE, na busca deste novo 

direcionamento. 

 

 

DIMENSÃO 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 

Missão Institucional, metas 

e objetivos do PDI2007-

2011 

 Construção efetiva e conjunta do PDI e PPI da 

Universidade pautada no redesenho da UNIVALE 

frente à realidade que se apresenta no cenário nacional 

e regional. 

Coerência entre o PDI 

2007-2011 e as atividades 

de ensino de graduação e de 

pós-graduação. 

 Análise criteriosa dos cursos com base em resultados 

visando a definição de estratégias para fortalecimento 

destes.  

 Análise de mercado direcionando a oferta de pós-

graduação. 

 Discussão com a mantenedora para definição de 

estratégias e ferramentas que permitam reduzir 

sistematicamente a evasão de discentes através de 

processos que atendam às necessidades e  expectativas 

desse público alvo. 

 Os Projetos Pedagógicos dos cursos (PPC) passaram 

por uma revisão criteriosa buscando adequação às 

Diretrizes Curriculares Nacionais, e reestruturação das 

matrizes curriculares integrativas e atualizadas.  

 Adoção de metodologias interativas. Os PPC’s foram 

aprimorados, levando em consideração aspectos 

didáticos associados às novas tecnologias e inovações 

das áreas do conhecimento. 

Coerência entre o PDI- 

2007-2011 e as práticas de 

extensão. 

 Trabalho efetivo junto aos cursos identificando as 

ações de extensão nas disciplinas e fortalecendo a 

curricularização da extensão. 

 Padronização e normatização dos processos da 

prestação de serviços. 
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Coerência entre o PDI - 

2007-2011 e as atividades 

de pesquisa/iniciação 

científica, tecnologia 

artística e cultural. 

 A UNIVALE tem, atualmente, cerca de 80 alunos 

participantes do PIBID - Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência. O Programa, gerido 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES e oferece bolsas para alunos 

e supervisores em escola parceira, que, através de 

projetos e encontros de estudo, discutem as demandas 

da rede pública municipal de ensino e embasam 

teoricamente as práticas a serem desenvolvidas com os 

estudantes das escolas. 

 A Assessoria de Pesquisa e Pós Graduação efetuou um 

trabalho de aproximação da pesquisa aos cursos de 

graduação e pós graduação, incentivando a 

participação efetiva no Simpósio de Pesquisa e 

atividades de iniciação científica. 

 Trabalho de maior esclarecimento das linhas de 

pesquisa do Mestrado GIT junto à comunidade com 

real crescimento do número de interessados. 

Coerência entre o PDI - 

2007-2011 e as ações 

institucionais no que se 

refere à diversidade, ao 

meio ambiente, à memória 

cultural e ao patrimônio 

cultural. 

 Através de convênio firmado com a Prefeitura de 

Governador Valadares, a UNIVALE é uma das 

instituições responsáveis por projetos educacionais e 

de pesquisa a serem realizados pelo Centro de Estudos 

do Parque Natural Municipal. 

 A Universidade possui disciplinas em todos os cursos 

de graduação que atendem a legislação trabalhando o 

conteúdo em atendimento à Lei N° 11.645 de 

10.03.2008 e à Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 

junho de 2004, com a inclusão da Temática da História 

e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos.  

 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 
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cursos de modo transversal, contínuo e permanente. 

 Em atendimento à Resolução CNE N. 1, de 30 de maio 

de 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos, ocorre a inclusão do 

tema em temas transversais de todos os cursos. 

Também ocorre o atendimento à Lei n. 12.764, de 27 

de dezembro de 2012, que estabelece as Diretrizes 

Nacionais para o atendimento às pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista. 

 A UNIVALE cumpre, no que diz respeito à 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, o disposto na CF/88, em seus 

Artigos 205, 206 e 208 e na legislação vigente, 

especialmente na Lei N° 10.098/2000, e nos Decretos 

N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na 

Portaria N° 3.284/2003. 

Internacionalização: 

coerência ente o PDI - 

2007-2011 e ações 

institucionais (aplica-se 

quando previsto no PDI. 

 A Universidade fez importantes contatos com a 

Universidade de Lisboa recebendo a Profª. Dra. 

Lucinda Fonseca, que participou do Seminário 

Ligações Migratórias Contemporâneas Brasil Portugal 

e Estados Unidos, proferindo a palestra de abertura 

com o tema “Brasil e Portugal no contexto das 

migrações internacionais”. 

 A Universidade também recebeu representantes do 

Consulado Americano que participaram do nosso 

Simpósio de Pesquisa com palestra enriquecedora. 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 
 
            Em conformidade com o Ministério da Educação - MEC, a UNIVALE compreende a 

Responsabilidade Social como um conjunto de ações intersetoriais e intercursos, com ou sem 

parcerias, desenvolvidas por esta IES, que contribuem para uma sociedade mais justa e 

sustentável.  Nesse sentido os programas, projetos, cursos e eventos desenvolvidos, com e 

para a comunidade, objetivam a inclusão social e o desenvolvimento econômico, impactando 

na melhoria da qualidade de vida e na inovação social, cumprindo-se as políticas no âmbito 

institucional, com o propósito de seguir a missão da UNIVALE. 

            Nessa perspectiva, os cursos e respectivos setores da UNIVALE se orientam pelo 

princípio preconizado na Lei de Diretrizes e Bases do Ensino - LDBEN, vinculando a 

educação ao trabalho e às práticas sociais, de forma sistémica, cujos projetos pedagógicos dos 

cursos preveem em seus objetivos a formação profissional e cidadã, por meio da 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e  a extensão, o que possibilita a criação de 

soluções viáveis, inovações e a responsabilidade com a sociedade de forma geral, por meio do 

cumprimento das metas e ações de melhorias  supracitadas. 

 

 
DIMENSÃO 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 
 

Coerência entre o PDI  - 

2007-2011 e as ações 

institucionais voltadas para 

o desenvolvimento 

econômico e social e  ações 

de responsabilidade social: 

inclusão social 

 

 

a) Cumprimento de metas 

 Compromisso com ações que promovam o 

Desenvolvimento Econômico e Social: 

 - Oferta de 06 (seis) cursos de Pós-graduação lato-sensu;   

especialização) 

 - Oferta de 06 (seis) cursos de Extensão; (aperfeiçoamento)    

 Do compromisso com as ações de Inclusão Social: 

 - Implementação de programas, projetos e ações sociais 

pelos cursos e setores institucionais; 

 - Manutenção da inscrição da UNIVALE/FPF junto ao 

Conselho Municipal de Assistência Social;  

- Manutenção do título de Utilidade Pública da 
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UNIVALE/FPF junto ao Ministério da Justiça; 

- Manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (CEBAS); 

 - Inscrição da UNIVALE na Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e o 

recebimento do Selo Responsabilidade Social – 2014. 

 

b) Ações de melhorias 

- Realização do Seminário "A EXTENSÃO NAS IES 

COMUNITÁRIAS" com a participação DE 28 (vinte e oito) 

gestores da UNIVALE; 

- Assessoria na Realização do evento "UNIVALE no 

Cenário de Práticas do SUS", o que promoveu a integração 

da UNIVALE com a rede de Saúde do município de 

Governador Valadares; 

- Reestruturação do Setor de Filantropia e Ação Comunitária 

da UNIVALE;  

- Elaboração do Programa “UNIVALE EM AÇÃO” com a 

participação dos cursos e setores envolvidos, em 

atendimento ao município de Aimorés, a ser implementado; 

- Para 2015, propõe-se a conclusão e implementação o 

Programa “UNIVALE EM AÇÃO” integrando todos os 

Projetos e Ações da UNIVALE. 

 

Coerência entre o PDI - 

2007-2011 e as ações 

afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos 

humanos e igualdade étnico-

racial. 

 

Ações afirmativas realizada pela Assessoria de Extensão 

que contribuíram para a defesa e promoção dos direitos 

humanos: 

Realização do Seminário sobre Prevenção da Violência 

Doméstica em parceria com a Polícia Militar de Minas 

Gerais e a Prefeitura Municipal de Governador Valadares; 

Representação da UNIVALE nos Conselhos Gestores de 

Políticas Públicas do Município de Governador Valadares; 

- Conselho Municipal dos Direitos Humanos 
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- Conselho Municipal de Assistência Social 

- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

- Conselho Municipal do Idoso 

- Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

Participação nos editais TJMG 2014 (05 projetos); 

Participação PROEXT (2014) (05 Projetos); 

Implementação do Projeto Identidade Solidária pelos cursos 

de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, atendendo a 

demandas de 05 Instituições Socioassistencias de 

Governador Valadares. 

Implementação dos Programas, Projetos e Prestação de 

Serviços, pelos respectivos cursos da UNIVALE: 

- Ambulatório de Lesões Dermatológicas  

- Bebê Cínica 

- Brinquedoteca 

- Centro Esportivo da UNIVALE – CEU 

   - Centro de Fisioterapia 

- Clínicas Odontológicas 

- Escritório de Assistência Jurídica – EAJ 

- Parque da Ciência 

- Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial - 

PAOPE 

- Projeto LASFAR 

- Projeto de Acompanhamento Farmacoterapêutico: 

  Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão 

- Projeto de Revitalização do Horto Medicinal e 

Implantação do Laboratório de Fito medicamentos 

- Projeto de Extensão em prol da Saúde Materno Infantil 

- Serviço de Psicologia Aplicada – SPA 
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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.  

 

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

 

            A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, fundamentada em seu Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI, em fase de reformulação,  persiste em atender à equação de 

contemplar o pensar global para agir local e regionalmente.  

As políticas para a educação superior no Brasil, consolidadas pelas Diretrizes 

Curriculares para os cursos de graduação apontam para a necessidade de contínuas estratégias 

que viabilizem a articulação entre o ensino a pesquisa e a extensão, sem perder de vista de que 

a indissociabilidade destas dimensões, pressupõe unicidade. 

Em decorrência dessas fundamentações, bem como do cenário e enfoques que as 

nortearam, são profundas as discussões e reflexões no âmbito dos cursos da UNIVALE, no 

sentido de considerar a articulação/indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão na 

graduação como compromisso institucional, definida em conformidade com a sua missão, 

inserida no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos de graduação. 

            As atividades didático-pedagógicas na UNIVALE, se orientam por concepções 

filosóficas aliadas à normatização estabelecida na legislação, fundamentos que priorizam a 

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

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

interdisciplinaridade. 

O objetivo primordial do PPI é que todos cursos e atividades pedagógicas 

desenvolvidas na instituição possam contribuir para a construção e produção de saberes 

significativos para a consolidadação do desenvolvimento  humano, econômico e social e se dê 

por meio da interdiciplinaridade e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
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A Educação proposta leva em conta as múltiplas dimensões da experiência humana, 

com vistas a capacitar o educando para lidar com o universo de informações a que está 

exposto, nem sempre eticamente construtivas; trata-se, pois, de considerar o educando como 

sujeito de sua própria formação. Para isso, pretende-se explicitar a realidade existente e a 

realidade almejada, ou seja, tornar clara a concepção que embasa os Projetos Pedagógicos, 

onde seu busca educar para as múltiplas competências e habilidades, por meio de um 

currículo pleno de experiências concretas e de atividades complementares.  

A proposta pedagógica está amparada em princípios constantes da legislação 

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

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

sociedades contemporâneas, pressupõe o desenvolvimento das capacidades de interpretação, 

articulação e domínio de saberes para a compreensão crítica da realidade, bem como para a 

inserção criativa no universo profissional. 

Desta forma, os Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC, alinhados às respectivas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, evidenciam a condução do discente no aprender, prevendo 

a formação de um egresso adaptável ao longo de sua vida profissional. Com propriedade para 

atuar em equipes multidisciplinares indispensáveis para interferir no desenvolvimento de uma 

região.  

Em 2014, novos desafios surgiram na busca pelo aperfeiçoamento dos serviços 

prestados à sociedade, de forma a garantir sua capacidade competitiva e posicionamento no 

mercado em que está inserida. Há a demanda constante de atualização, não só para atender às 

necessidades já postas pela sociedade, mas antever e ser propositiva para as necessidades 

profissionais que advirão 

Neste contexto, fez-se necessário um redimensionamento da pertinência e da expansão 

de cursos de graduação e Lato Sensu, considerando a oferta, a demanda e as condições 

institucionais. No Stricto Sensu, seguindo os referenciais de qualidade da CAPES, fomos 

aprovados em Edital do Ministério da Saúde em um Mestrado Profissional em Vigilância e 

Saúde. 

As atividades de formação continuada foram ampliadas para atingir uma diversificada 

comunidade interna e externa, buscando parcerias com a iniciativa pública e privada.   

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos –PPC’s passam por uma revisão criteriosa 

buscando adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais, e reestruturação das matrizes 

curriculares integrativas e atualizadas. Os processos de ensinar e aprender com a adoção de 
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metodologias interativas, foram aprimorados, levando em consideração, aspectos didáticos 

associados às novas tecnologias e inovações das áreas do conhecimento.  

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

Universitária (2012), a UNIVALE compreende a Extensão como um processo educativo, 

cultural e científico, sob a égide do princípio constitucional da indissociabilidade entre Ensino 

- Pesquisa - Extensão e que promove a interação transformadora entre a universidade e outros 

setores da sociedade, pautando-se nas seguintes Diretrizes Gerais: Interação Dialógica; 

Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; Indissociabilidade entre Ensino- Pesquisa-

Extensão; Impacto na Formação Cidadã do Estudante; e Impacto e Transformação Social. 

            A Política de Extensão que orienta as ações extencionistas na UNIVALE reflete os 

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

de produtora e difusora de conhecimentos, com função de estabelecer a interlocução com a 

sociedade. Assim, ao mesmo tempo, incentiva docentes e discentes a se envolverem com as 

práticas sociais, interligando as atividades fins da Instituição com as demandas sociais. 

            Nessa perspectiva, a ação pedagógica da Extensão procura criar na UNIVALE os 

meios e instrumentos para a convergência da vocação técnico-científica ao seu compromisso 

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

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

entre a teoria e a prática no processo da construção do conhecimento; e, por sua natureza 

multidisciplinar, propicia o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, contribuindo 

para a formação do perfil do egresso.  

            A extensão universitária é, portanto, uma atividade acadêmica e pedagógica capaz de 

mobilizar a comunidade interna e externa em torno do desenvolvimento institucional e 

regional como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa 

de forma indissociável, contribuindo para a articulação ensino e sociedade; com a formação 

profissional e cidadania do egresso; Aproximação entre os currículos de formação profissional 

e a realidade social; Estímulo a problematização como atitude de interação com a realidade; 

Incentivo à experimentação de novas metodologias de trabalho comunitário ou de ação social; 

Desenvolvimento de uma atitude tanto questionadora quanto proativa diante dos desafios 

impostos pela realidade social; Incentivo aos processos de aprendizagem em temáticas 

relevantes para a comunidade, através da articulação entre a produção do conhecimento e o 

desenvolvimento social; 

Elaboração de diagnóstico e planejamento de ações de forma participativa; Contribuição para 

reformulações e implementação de concepções e práticas Curriculares. 
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            Nesse sentido a UNIVALE, por meio da Assessoria de Extensão desenvolveu em 

2014 diversos Programas, Projetos e Ações Comunitárias, alocados nos respectivos Setores: 

Setor de Eventos; Setor de Educação Continuada; Setor de Pós- Graduação lato-sensu; Setor 

de Filantropia e Ação Social, a saber: 

 

Setor de Eventos:  

Os Eventos são realizados considerando os interesses da comunidade interna e externa e estão 

voltados para ações de interesse técnico, social, filosófico, cientifico esportivo e artístico com 

o objetivo de ampliar os conhecimentos. Em 2014 foram realizados 91 (noventa e um) 

eventos pelos respectivos cursos e setores da UNIVALE/FPF, bem como realizou 15 (quinze) 

Cerimônias de Colações de Grau. 

 

Setor de Educação Continuada: 

Os cursos de extensão são oferecidos à comunidade interna e externa, com o propósito de 

atualizar conhecimentos e processos de trabalho, bem como formar cidadãos para o exercício 

da cidadania. Nesse campo de atividade as ações pedagógicas, de caráter teórico e/ ou prático, 

presencial ou à distância, são planejadas e organizadas de maneira sistemática, com carga 

horária definida e processo de avaliação formal. Os cursos de extensão são classificados de 

acordo com sua natureza como cursos de aperfeiçoamento, atualização e curta duração. 

Em 2014 foram ofertados 06 (seis) cursos de extensão à comunidade, sendo estes: 

 

- FATEC/ Curso de Sistemas de Informação 

1) Ensino 2.0 

2) Aprendizagem 2.0 

 

- FACE/Curso de Letras 

1) Fonética e Fonologia da Língua Inglesa 

 

- PROACAD/Assessoria de Extensão 

1) Capacitação em Serviço: Novo Paradigma de Atendimento à Comunidade Acadêmica 

2) Ferramentas de Gestão de Processos Acadêmicos 

3) Curso de Capacitação para professores recém contratados da UNIVALE 
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Setor de Pós-graduação lato sensu 

O Setor de Pós-graduação lato sensu é responsável   por coordenar, supervisionar e tomar as 

providências necessárias para a oferta dos Cursos de Pós-graduação lato sensu, conforme 

estabelecem as normas gerais institucionais, bem como monitorar e avaliar a implementação 

do Projeto Pedagógico dos respectivos cursos, visando conciliar os interesses de ordem 

didática e científica dos Cursos de Pós-graduação e destes com os Cursos de vínculo de 

Graduação. Em 2014 foram ofertados 06 cursos de Pós-graduação Lato Sensu, sendo estes: 

Análises Clínicas e Gestão de Laboratórios; Direito do Trabalho e Práticas Advocatícias; 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial; Políticas Públicas e Gestão de Projetos; Ortodontia; 

Psicopedagogia. 

 

Setor de Filantropia e Ação Social: 

O Setor de Filantropia e Ação Social  tem por finalidade acompanhar as atividades de 

extensão no âmbito da Ação Comunitária e Prestação de Serviços Socioassistenciais à 

comunidade, visando consolidar tais atividades em conformidade com a legislação em vigor, 

sendo responsável pelas ações de caráter complementar ao Poder Público que estejam 

amparadas na legislação institucional e social em vigor, visando contribuir para a 

consolidação do caráter comunitário e o cumprimento da missão social da UNIVALE. Os 

Programas, Projetos e Ações Sociais implementados em 2014 estão organizados por meio da 

articulação entre os cursos e ambientes de prestação de serviços gratuitos à comunidade a 

saber: 

 

a) Escritório de Assistência Jurídica – EAJ: Objetiva prestar atendimento jurídico 

gratuito a uma população que não tem meios de provê-lo com recursos próprios, além de 

proporcionar o aprendizado do aluno na prática jurídica. 

 

b) Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial – PAOPE: 

O objetivo principal é promover a saúde do portador de deficiência mental pura ou 

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

odontologia, psicologia, serviço social, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia e 

medicina. 
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c) Serviço de Psicologia Aplicada – SPA: 

 Tem como objetivo prestar serviços à comunidade, através do atendimento ao público 

que busca pelos serviços de psicoterapia, ludoterapia, psicodiagnóstico, triagens e 

orientação vocacional, e ainda, possibilitar a prática profissional aos professores e alunos 

do Curso de Psicologia, que e utilizam como recurso técnico na exemplificação das 

possibilidades de atuação do Psicólogo junto à comunidade. 

 

d) Centro de Fisioterapia:  

 
O Centro de Fisioterapia da UNIVALE foi planejado e construído para integrar as 

atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) na área da Fisioterapia. Conta com 

diversos ambientes onde são executadas as atividades de natureza científica e clínicas do 

Curso de Fisioterapia. Os ambientes e ambulatórios Neurofuncional, do Aparelho 

Locomotor, Cardio-Pneumo Funcional e a Piscina Terapêutica são estruturados em 

confortáveis e climatizados ambientes. Os mesmos estão devidamente equipados e os 

atendimentos são realizados sob a supervisão constante dos professores, o que 

proporciona um atendimento de alto padrão técnico e intelectual. O público-alvo é 

proveniente de parcerias com instituições beneficentes de assistência social e com a 

comunidade externa, o que fortalece o caráter comunitário da UNIVALE, uma vez que é 

priorizado o público em situação de vulnerabilidade social e econômica. 

 

e) Clínicas Odontológicas:  

Tem como principal objetivo prestar serviços odontológicos à comunidade de 

Governador Valadares e região através de demanda espontânea, proporcionando 

atendimento preventivo e restaurador em saúde bucal, melhorando as condições de 

saúde dos usuários. 

 

f) Ambulatório de Lesões Dermatológicas:  

Presta atendimento ambulatorial biopsicossocial aos portadores de lesões crônicas 

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

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

usuários, visando à continuidade do tratamento. 
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g) Bebê Clínica:  

Tem como objetivo prestar atendimento a crianças com até 36 meses, oriundas de 

famílias de baixo poder aquisitivo visando à prevenção da doença cárie e à promoção 

de saúde bucal e geral das crianças atendidas através de trabalho educativo junto aos 

pais e/ou responsáveis. 
 

h) Centro Esportivo da UNIVALE – CEU:  

É um laboratório do Curso de Educação Física, estando agregados neste espaço, vários 

ambientes que são essenciais às atividades de ensino, pesquisa e extensão. O CEU 

também se configura como espaço de lazer da comunidade universitária, atendendo 

alunos, professores e funcionários, disponibilizando o uso das quadras, parede de 

escalada, pista de atletismo e campo de futebol. 

 

i) Parque da Ciência:  

Tem como objetivo difundir e popularizar os conhecimentos científicos nas áreas de 

física e química, através da recepção de turmas de alunos do ensino fundamental e 

médio de Governador Valadares e região. 

 

j) Brinquedoteca:  

É um espaço rico em experiência e ações docentes e discentes, cumprindo o seu papel 

como apoio à atividade acadêmica, especialmente no que se refere ao ensino e à 

extensão, como campo de estágio e possibilidades para realização de pesquisa na área 

educacional. 

 

k- Projeto de Acompanhamento Farmacoterapêutico: Integração, Ensino, Pesquisa 

e Extensão 

Este Projeto tem como propósito contribuir com o uso racional de medicamentos, 

através do ensinamento ao discente do Curso de Farmácia no tocante a assistência 

farmacêutica/atenção farmacêutica de qualidade. 

 

l- Projeto de Revitalização do Horto Medicinal e Implantação do Laboratório de 

Fito medicamentos 

Este Projeto tem o objetivo de revitalizar o horto botânico da UNIVALE, com ênfase 

ao cultivo de plantas medicinais para o seu processamento e manipulação de 

formações farmacêuticas, além de promover e acompanhar as práticas de assistência 
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farmacêutica voltadas à orientação dos usuários e seus cuidadores sobre o uso racional 

de medicamentos fitoterápicos. 

Priorizando assim, um ensino flexibilizado e interdisciplinar, fortalecendo o tripé 

ensino, pesquisa e extensão na UNIVALE, numa abordagem voltada para o reconhecimento 

das relações de interdependência, sendo a articulação e a contextualização dos conteúdos, 

referenciadas pelos processos de avaliação contínua e processual. Os resultados dessa 

avaliação possibilitam o diagnóstico das dificuldades e limitações a serem superadas, 

considerando as competências a serem constituídas e identificando as mudanças nas ações 

desenvolvidas no ensino, na pesquisa e na extensão da UNIVALE, no ano de 2014. 

 

 

DIMENSÃO 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 

Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas 

para os cursos de 

graduação. 

 

 Revisão criteriosa dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos – PPC’s, buscando adequação às Diretrizes 

Curriculares Nacionais, à legislação vigente e às habilidades 

e competências almejadas para o egresso definidas no PDI - 

2007-2011. 

 Reestruturação das matrizes curriculares integrativas e 

atualizadas, adequando-as às Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos. 

 Adoção de metodologias interativas foram 

implementadas e aprimoradas, levando em consideração, 

aspectos didáticos associados às novas tecnologias e 

inovações das áreas do conhecimento. 

 Aprovação das políticas institucionais e divulgação 

entre os corpos docente e discente da UNIVALE 

 Reativação do Programa de Monitoria com a 

publicação da nova norma regulamentadora. 

 Publicação de regulamentação atualizada sobre 

atividades complementares. 

 Realização de oficinas pedagógicas para elaboração 

dos Planos de Ensino dos professores, visando a melhoria 
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contínua no atendimento aos indicadores de qualidade do 

MEC. 

 Fortalecimento do Programa de capacitação para os 

docentes ingressantes e atualização para os docentes antigos. 

 Atualização contínua do acervo Bibliográfico e 

assinatura de maior número de periódicos com qualis de real 

importância ao ensino. 

Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas 

para os cursos de pós-

graduação stricto sensu. 

 

 Através de edital público (05/2014) do Ministério da 

Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde, a proposta do curso 

de Mestrado Profissional Vigilância em Saúde da UNIVALE 

foi aprovada para início em 2015. A opção por um curso de 

pós-graduação Stricto Sensu, com área de concentração em 

Vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis 

reflete a natureza multidisciplinar das atividades de pesquisa 

da instituição. 

 Ocorreu entre os dias 05 e 07 de novembro de 2014, o 

12° Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica. Evento este, 

que orgulhosamente, vem sendo realizado de forma 

ininterrupta e envolvendo de forma cada vez mais abrangente, 

pesquisadores e bolsistas da iniciação científica. 

 Reestruturação do espaço físico utilizado pela APPG, 

com melhoria dos espaços para as aulas dos mestrados e 

criação de uma Secretaria Geral. 

 Reunião com os Professores orientadores, 

esclarecendo os prejuízos para o programa decorrentes da 

demora na defesa da dissertação e solicitando agilidade no 

processo de qualificação e defesa. 

 Foi instituída avaliação dos Projetos de Pesquisa em 

andamento, por meio de instrumento próprio. Assim, os 

projetos de pesquisa são monitorados quanto à produção 

acadêmica pela APPG a cada seis meses. 

 Com base em dados concretos 28 (vinte e oito) 

projetos de pesquisa foram descontinuados, implicando na 
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redução de aproximadamente 140 (cento e quarenta) horas. 

 Reunião com CIT para projeção de sistema 

tecnológico para gestão acadêmica dos programas de 

mestrado (SIU-GESTÃO). A demanda foi atendida e está em 

fase de implantação. Entende-se que haverá a partir da 

implantação deste sistema, a melhoria dos serviços de registro 

acadêmico. 

 Houve um trabalho de divulgação específica das 

linhas de pesquisa do Mestrado Acadêmico em Gestão 

Integrada do Território esclarecendo à comunidade os 

aspectos interdisciplinares o que produziu um aumento do 

número de matrículas e redução da evasão. 

 Aperfeiçoamento do processo de avaliação da 

produção acadêmica decorrente dos projetos de pesquisa. 

 Estabelecimento de maior vínculo com os cursos de 

graduação e pós graduação. 

 Elaboração do Regimento geral dos Programas de 

Pós-graduação Stricto Sensu. 

 Obteve-se junto à CAPES 02 bolsas e 04 taxas 

escolares para o MGIT. 

 Obteve-se 01 bolsa da CAPES para Pós-doc. 

 Promoveu-se maior envolvimento de docentes da 

graduação em projetos da pós-graduação. 

 Realizamos Cursos de Extensão para todos os PTA’s 

que atuam na secretaria da APPG com fins de melhorar o 

atendimento. 

 Temos hoje maior participação dos docentes ligados 

aos Programas de Mestrado da UNIVALE na promoção de 

eventos e em atividades de extensão. 

 Realizamos trabalho para motivação da equipe em 

parceria com o Curso de Psicologia nos de extensão.  

 Redirecionamos processos acadêmicos trazendo para a 

APPG ações que antes eram realizadas por outros setores, 
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centralizando ações e serviços que são do cotidiano para 

facilitar o atendimento ao aluno. 

 Apropriação do Processo de controle da frequência 

dos professores, diários de classe, realização de bancas de 

dissertação, fluxo de pagamento das mensalidades; controle 

do tempo para conclusão do curso. 

 A Secretaria da APPG atualmente realiza controle da 

frequência e das matrículas evitando que o mestrando 

frequente aulas sem estar devidamente matriculado. 

 Realizamos maior controle dos contratos acadêmicos. 

 Houve reestruturação do espaço físico utilizado pela 

APPG, com melhoria dos espaços para as aulas dos 

mestrados e criação de uma Secretaria Geral.  

 Realizamos frequentes reuniões com setor financeiro e 

tesouraria para levantamento de informações que 

subsidiassem a APPG realizar contato com os alunos 

definindo com eles prazo para regularização da situação 

financeira e acadêmica. 

 Promovemos reunião com os Professores 

orientadores, esclarecendo os prejuízos para o programa 

decorrentes da demora na defesa da dissertação e solicitando 

agilidade no processo de qualificação e defesa. 

 Definição com PROACAD/APPG/Coordenação do 

curso a data de 31 de agosto/2014 como prazo máximo para 

que todos os alunos com mais de 24 meses passassem pela 

banca de avaliação da dissertação. 8 (oito) alunos foram 

jubilados por não terem cumprido o prazo estipulado. Quatro 

destes reingressaram no programa no último processo seletivo 

e deverão solicitar aproveitamento das disciplinas cursadas. 

 A partir de 2014 foi definido no contrato firmado 

pelos alunos o prazo de 24 meses para conclusão do curso. 

Casos excepcionais serão avaliados pelo colegiado do curso e 

APPG. 
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 Foi instituída avaliação dos Projetos de Pesquisa em 

andamento em fevereiro/2014, por meio de instrumento 

próprio. Assim, os projetos de pesquisa são monitorados 

quanto à produção acadêmica pela APPG a cada seis meses. 

 Com base em dados concretos 28 (vinte e oito) 

projetos de pesquisa foram descontinuados, implicando na 

redução de aproximadamente 140 (cento e quarenta) horas. 

 Como os projetos de pesquisa não eram avaliados pelo 

CONSEPE, atendiam somente aos interesses do pesquisador. 

A partir de 2014/2, todos os projetos de pesquisa, para serem 

desenvolvidos no âmbito da Universidade, precisarão obter 

parecer. Foram abertos em 2014-II dois editais para seleção 

de projetos de pesquisa com base em novas regras de 

 Acompanhamento e avaliação dos projetos pelo 

CONSEPE/APPG. 

 Reunião com CIT para projeção de sistema 

tecnológico para gestão acadêmica dos programas de 

mestrado (SIU-GESTÃO). A demanda foi atendida e está em 

fase de implantação. Entende-se que haverá a partir da 

implantação deste sistema, a melhoria dos serviços de registro 

acadêmico. 

 Foi elaborado Regimento dos Programas De Pós-

Graduação Stricto Sensu da Universidade Vale do Rio Doce, 

com vistas a regulamentar o funcionamento dos programas de 

mestrado no âmbito da UNIVALE. Tal documento foi 

avaliado pelo CONSEPE e obteve parecer favorável à 

aprovação. 

 Houve um expressivo crescimento no número de 

alunos matriculados no programa GIT. O último processo 

seletivo obteve o maior número de alunos matriculados na 

história do programa.  

 Constata-se redução do número de evasão no último 

ano. 
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 Percebe-se no atendimento aos alunos pela APPG 

melhoria do nível de satisfação destes. 

 Constata-se ainda maior satisfação dos servidores e 

empenho na realização das tarefas inerentes à APPG. 

 

NOVAS METAS E AÇÕES DE MELHORIA 

 Precisamos ter o controle das disciplinas que o 

mestrando deve cursar. 

 Controlar e acompanhar da Planilha orçamentária. 

 Realizar monitoramento permanente da Plataforma 

Sucupira e dos sites e plataformas em interface com a 

pesquisa e pós-graduação: CNPQ; FAPEMIG; CIENCIA 

SEM FRONTEIRA; PLATAFORMA EVEREST; SISTEMA 

FUNARBE. 

 Realizar controle e acompanhamento da 

implementação das bolsas de mestrado. 

 Estabelecer sistema de avaliação e acompanhamento 

das bolsas de Iniciação Científica. 

 Aperfeiçoar os processos de seleção de candidatos ao 

mestrado. 

 Promover treinamento do sistema “Gestão do Sistema 

Acadêmico” para controle de notas, frequência dos 

mestrandos. 

 Estabelecer rotina para Gestão dos Processos para 

titulação dos alunos concluintes do MESTRADO junto a 

CAPES. 

 Acompanhar Pagamento das bolsas de Iniciação 

Científica e demais relações com a FUNARBE. 

 Melhorar o atendimento ao docente e discente. 

 Promover maior integração da graduação e pós-

graduação lato-sensu na organização e realização do 

SIMPÓSIO de Iniciação Científica. 

  Estabelecer rotina para elaboração e emissão de 
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Relatórios para CAPES / FAPEMIG/ FPF/ REITORIA/ 

PROACAD. 

 Estabelecer rotina para acompanhamento dos Projetos 

de Pesquisa bem como das produções docente e discente 

vinculadas aos Projetos. 

 Elaborar rotina e normas para Emissão de 

Declarações, Certificações e Titulações. 

 Buscar aperfeiçoar a comunicação interna e externa 

que garantam visibilidade dos Programas e APPG 

Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas 

para os cursos de pós-

graduação lato sensu. 

a) Cumprimento de metas: 

 A principal meta traçada para o ano de 2014 

compreendia a oferta de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

que atendessem às demandas da região, propiciando a 

formação continuada para a elevação da qualidade 

profissional que o mercado exige. Neste sentido, 06 (seis) 

Cursos de Pós-graduação Lato Sensu foram iniciados no ano 

de 2014, em diversas áreas do saber, conforme relação 

abaixo:  

1- Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

2- Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Práticas 

Trabalhistas 

3- Gestão de Políticas Públicas e Projetos Sociais 

4- Ortodontia 

5- Psicopedagogia 

6- Saúde Mental e Atenção Psicossocial 

 Estudo de viabilidade para implantação de Cursos de 

Pós-graduação Lato Sensu na modalidade de ensino à 

distância, no triênio 2016-2018. 

 Ampliação das estratégias de divulgação para 

captação de alunos para os Cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu. 

a) Ações de melhorias: 

 Reformulação da política institucional de descontos 
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para alunos dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, 

ampliando oportunidades para egressos da UNIVALE e 

profissionais que compõem o quadro funcional da instituição. 

 Redefinição do calendário institucional para oferta 

regular de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, propiciando 

o melhor planejamento das ações e dos Cursos ofertados. 

 Realização de oficinas pedagógicas para elaboração 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, visando a melhoria 

contínua no atendimento aos indicadores de qualidade do 

MEC nas dimensões pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura. 

 Estudo de viabilidade para adequação do sistema 

eletrônico de consultas pelo aluno, que possibilitará acesso ao 

registro de notas e frequência, bem como materiais 

disponibilizados pelos professores.  

 Cadastro de 17 (dezessete) Cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu no sistema e-MEC, sendo estes: 

1- Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

2- Atenção Farmacêutica e Farmacologia Clínica 

3- Consultoria para Micro e Pequenas Empresas 

4- Direito Administrativo e Gestão Pública 

5- Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Práticas 

Trabalhistas 

6- Docência do Ensino Superior 

7- Ensino Religioso e Ciências da Religião 

8- Fitoterapia Aplicada à Nutrição Clínica 

9- Gestão de Comunicação e Marketing 

10- Gestão de Negócios 

11-Gestão de Políticas Públicas e Projetos Sociais 

   12-Língua Portuguesa e Língua Inglesa: Interseções no 

Ensino 

 13Logística 

   14-Ortodontia 
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   15-Psicologia Escolar e Educacional 

   16-Psicopedagogia 

   17-Saúde Mental e Atenção Psicossocial 

Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas 

para a pesquisa ou 

iniciação científica, 

tecnológica, artística e 

cultural. 

 

 Trabalho de divulgação dos programas de bolsas 

científicas buscando iniciação de estudantes da graduação em 

atividades de pesquisa. 

 A Assessoria de Pesquisa e Pós Graduação efetuou 

um trabalho de aproximação da pesquisa aos cursos de 

graduação e pós graduação, incentivando a participação 

efetiva no Simpósio de Pesquisa e atividades de iniciação 

científica. 

Trabalho de maior esclarecimento das linhas de pesquisa do 

Mestrado GIT junto à comunidade com real crescimento do 

número de interessados. 

 Manutenção do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica da UNIVALE com cinco bolsas. 

 Garantiu-se a continuidade do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica da FAPEMIG 

(PIBIC/FAPEMIG) através de editais e implementação do 

total de bolsas concedidas pelo órgão de fomento. 

 Manutenção do Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica da UNIVALE. Foram realizadas doze edições do 

evento de forma ininterrupta. Em cada edição buscou-se 

inovações.  

 Foi elaborado novo projeto para reestruturação e 

atualização do simpósio. 

 Foram realizadas ações de modernização e 

qualificação do SIMPOSIO como, por exemplo, inscrições 

virtuais, Livro de Resumos em formato eletrônico com ISBN 

devidamente registrado. 

 Empoderamento da comissão científica; critérios mais 

rigorosos na avaliação dos trabalhos enviados; maior 

divulgação do SIMPÓSIO em outras IES. 
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 Realizamos publicação dos ANAIS do SIMPÓSIO em 

versão eletrônica, já disponibilizados aos alunos. 

Coerência entre o PDI - 

2007-2011 e as ações 

institucionais no que se 

refere à diversidade, ao 

meio ambiente, à memória 

cultural e ao patrimônio 

cultural. 

 

 Institucionalização do trote solidário na busca da 

formação cidadã do acadêmico. 

 Mostra de talentos universitários, bem como 

apresentação de bandas. 

 Incentivo e viabilização de produções artístico 

culturais, através das diferentes formas de linguagem. 

 A Universidade possui disciplinas em todos os cursos 

de graduação que atendem a legislação trabalhando o 

conteúdo em atendimento à Lei N° 11.645 de 10.03.2008 e à 

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, com a 

inclusão da Temática da História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena nas disciplinas e atividades curriculares dos cursos.  

 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. 

 Em atendimento à Resolução CNE N. 1, de 30 de 

maio de 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos, ocorre a inclusão do tema 

em temas transversais de todos os cursos. Também ocorre o 

atendimento à Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que 

estabelece as Diretrizes Nacionais para o atendimento às 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista. 

 A UNIVALE cumpre, no que diz respeito à 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, o disposto na CF/88, em seus Artigos 

205, 206 e 208 e na legislação vigente, especialmente na Lei 

N° 10.098/2000, e nos Decretos N° 5.296/2004, N° 

6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas 

a) Cumprimento de metas 

 Fortalecimento do princípio da indissociabilidade 
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para a extensão. entre o Ensino-Pesquisa e Extensão no âmbito dos cursos; 

 Curricularização da extensão; 

 Participação em Editais públicos; 

 Envolvimento dos NDE’s dos cursos na definição das 

ações de Extensão. 

a) Ações de melhorias 

 Uma das ações de melhoria impactantes em relação à 

institucionalização da Extensão na UNIVALE foi a inclusão 

das ações de Extensão nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

contribuindo para a curricularização da Extensão, por meio de 

Programas, Projetos, Ações Comunitárias e Estágios, com 

crédito aos alunos extensionistas que participam dos Projetos 

de Integração Curricular, dentre outras. 

 Implementação de Projetos de Curricularização da 

Extensão: 

  - Identidade Solidária;  

  - Projetos de Integração Curricular -PIC;  

  - Projeto Cine Social; 

  - Programa “Questão de Direito” 

 Participação em Editais do PROEXT-2015 com a 

inscrição de 05 Projetos de Extensão; 

 Participação em Editais do TJMG com a inscrição de 

05 Projetos de Extensão; 

 Realização do II Fórum de Extensão com os NDE’s 

da UNIVALE -  produção da “Carta de Intenções dos NDE’s.   

Políticas institucionais e 

ações de estímulo 

relacionadas à difusão das 

produções acadêmicas: 

científica, didático-

pedagógica, tecnológica, 

artística e cultural. 

 Publicação da norma atualizada da monitoria e das 

atividades complementares. 

 Reestruturação das regras de análise dos relatórios de 

avaliação dos docentes diretamente ligados à produção 

científica dos mesmos. 
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Programas de apoio à 

realização de eventos 

internos, externos e à 

produção discente. 

a) Cumprimento de metas: 

 Assessoramento, apoio e acompanhamento de 100% 

dos eventos realizados pelos cursos, FPF e ETEIT em 2014, 

totalizando 91 (noventa e um) eventos. 

 Coordenação, organização e realização de 100% das 

14 (quatorze) cerimônias de Colações de Grau 2014. 

 Implementação do Plano de Ação para a efetivação do 

Contrato com a empresa Millenium Formaturas, que resultou 

na parceria em 3 (três) cerimônias das Colações de Grau de 

2014/2. 

 Manutenção dos equipamentos dos auditórios da 

UNIVALE e FPF. 

 Protocolo, análise e aprovação dos eventos 2014 e 

lançamento no banco de dados do Censo MEC. 

 Implementação da certificação digital dos 

participantes em eventos.  

b) Ações de melhorias:  

 Elaboração e encaminhamento de NOTAS 

TÉCNICAS referentes aos procedimentos para realização de 

eventos aos Coordenadores de cursos, o que resultou num 

aumento de eventos protocolados na Assessoria de Extensão. 

 Descentralização da certificação impressa dos 

participantes em eventos para os cursos proponentes.  

Inovação tecnológica e 

propriedade intelectual: 

coerência entre o PDI - 

2007-2011 e as ações 

institucionais. (aplica-se 

quando previsto no PDI). 

 Reestruturação do Sistema de Registro Acadêmico às 

novas metodologias interativas levando em consideração, 

aspectos didáticos associados às novas tecnologias e 

inovações das áreas do conhecimento. 

 Reestruturação do site com maior visibilidade de links 

de periódicos de acesso acadêmico. 
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              Nos quadros abaixo estão descritos as Potencialidades/Possibilidades, Pontos a serem 

aperfeiçoados / Carências e Propostas/Recomendações enviadas pelos coordenadores dos 

respectivos cursos tendo em vista os resultados das avaliações realizadas pela CPA no 

primeiro semestre de 2014. 

 
 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – 2014-1 

 

  Potencialidades/possibilidades:  

Oferecimento do curso em 2015-1 no processo seletivo; Reavaliação da matriz curricular 

para 2014 em diante; Ação Cidadã dos alunos; Acreditamos que devemos ofertar novas 

turmas, dentro deste processo de reestruturação da instituição. 

   

Pontos a serem aperfeiçoados/carências:  

Revisão do Projeto Pedagógico do Administração, dado unificação dos cursos; Incentivar 

os discentes do Curso a utilizarem a biblioteca; Incentivar os docentes do Curso a 

utilizarem a biblioteca; É importante tratar o corpo docente nas suas respectivas 

qualificações, no que tange a titulação, ou seja, remunerando os mesmos nas suas 

respectivas peculiaridades (Especialista, Mestre e Doutor) desenvolvendo assim um 

exercício satisfatório do incentivo;  

Redução do valor do curso visto que com a Matriz Unificada do Curso de Administração, o 

custo operacional reduziu, outro ponto para a redução é levar em consideração que a 

concorrência está com valores bem inferiores aos do nosso curso e ainda oferecendo 

Financiamento Estudantil – FIES no ato da matrícula; Contratação de Mestres e Doutores 

para atuarem no curso de Administração; Aquisição de novos livros para o Curso de 

Administração; Visitas Técnicas. 

  

 Propostas/recomendações:  

Propomos a oferta do curso de Administração para o próximo ano; Redução do custo do 

curso; Visitas Técnicas para os alunos e professores 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 2014-1 

 

 Potencialidades/possibilidades:  

Manutenção da Nota 4 na avaliação do MEC e nota no Guia do Estudante para 2014; Um 

corpo discente significativo, sendo um marco histórico no Curso; Número de discente 

significativos aprovados no Exame de Suficiência; Oferecimento do curso em 2015-1 no 

processo seletivo; Projetos de Extensão integrados; Reavaliação da matriz curricular para 

2014 em diante; Participação e apoio aos alunos do Curso de Ciências que irão realizar o 

Exame de Suficiência do CRC 2014-1 e 2014-2; Assinatura de Convênio com a Receita 

Federal; Ação Cidadã dos alunos. 

  

Pontos a serem aperfeiçoados/carências:  

Revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis e Administração, dado 

unificação dos cursos; Melhoria da Infraestrutura do curso, tais como: aquisição de 3(três) 

projetores com computador de extrema necessidade e Impressora(s) Laser para os 

laboratórios; Incentivar os discentes do Curso a utilizarem a biblioteca; Incentivar os 

docentes do Curso a utilizarem a biblioteca; É importante tratar o corpo docente nas suas 

respectivas qualificações, no que tange a titulação, ou seja, remunerando os mesmos nas 

suas respectivas peculiaridades (Especialista, Mestre e Doutor) desenvolvendo assim um 

exercício satisfatório do incentivo; Redução do valor do curso visto que com a Matriz 

Unificada do Curso de Administração e Ciências Contábeis o custo operacional reduziu, 

outro ponto para a redução é levar em consideração que a concorrência está com valores 

bem inferiores ao nosso curso e ainda oferecendo Financiamento Estudantil – FIES no ato 

da matrícula; Contratação de Mestres e quem sabe Doutores para atuarem no curso de 

Ciências Contábeis; Aquisição de novos livros para o Curso de Ciências Contábeis. 

 

 Propostas/recomendações:  

Aquisição dos equipamentos mencionados no item anterior, para melhorar a qualidade do 

Curso; Reuniões com o GEPE, para aperfeiçoar o Projeto Pedagógico Unificado, nas 

disciplinas em comum; Redução do custo do curso; Desenvolver um plano de Carreira, 

incentivando assim os docentes, perante a Instituição. 
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO – 2014-1 

 

  Potencialidades/possibilidades:  

Projeto Pedagógico – com fulcro nos parâmetros jurídicos que estabeleceram novas 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Direito, o NDE de forma contínua vem 

buscando novos modelos dos processos de ensino e aprendizagem, visando a superação das 

posturas acadêmicas tradicionais em relação ao ensino jurídico. Entretanto, consiste em um 

processo contínuo a busca de novas práticas metodológicas para     integrar cada vez mais o 

discente na construção do conhecimento jurídico, com uma contextualização e inserção do 

mesmo na realidade vivida em nosso país.  

Setor de Trabalho de Conclusão de Curso-TCC - A avaliação refletiu elevado grau de 

satisfação dos discentes com esse setor. No entanto, o objetivo é o aperfeiçoamento do 

trabalho e da equipe técnica de orientação permanente visando aumentar a publicação dos 

artigos científicos em revistas jurídicas.  

Visitas Técnicas - Visando proporcionar aos discentes o aprendizado das competências 

próprias da atividade profissional da área jurídica e a contextualização com o mercado de 

trabalho, os alunos participaram de atividades extracurriculares em forma de visitas técnicas 

em diversos órgãos, o que contribui para uma adequada formação visando sempre o 

desempenho das atividades profissionais correlatas. A atividade é muito bem aceita pelos 

discentes, motivo de continuar fomentando a prática. 

Conciliação e mediação de Conflitos - Através do Núcleo de Prática Jurídica, responsável 

pelo estágio obrigatório e não obrigatório, cria oportunidades para a comunidade 

acadêmica, conhecer e participar das atividades que envolvem conciliação e mediação, 

como meios modernos de solução de conflitos. Inclusive nos processos judiciais do 

Escritório de Assistência Judiciária-EAJ, um dos espaços de realização de práticas reais do 

estágio obrigatório, são orientados a tentarem os métodos de conciliação e mediação   pré-

processual e durante o curso dos processos judiciais. Dentro dessa perspectiva, através de 

convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no primeiro semestre de 2014 foi 

inaugurado o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUS) estabelecido 

por meio de Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG), que inclui atendimentos pré processuais e processuais da Justiça Comum Estadual 

originários da Comarca. Neste espaço funciona também o setor de cidadania, destinado à 

prestar informações ao público, usuários e comunidade acadêmica, sobre órgãos do Poder 
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Judiciário competentes para resolução de demandas, quando não puderem ser atendidos no 

CEJUS. Os acadêmicos do Curso de Direito da UNIVALE, tem a oportunidade, desde o 1º 

período de estarem adquirindo conhecimento de métodos alternativos de solução de 

conflitos através da conciliação, negociação e, em especial, através da mediação, 

promovendo-se, com isso, nova cultura na formação dos futuros profissionais da área 

jurídica. 

  

Pontos a serem aperfeiçoados/carências:  

Infraestrutura salas de aula -  Docentes e discentes afirmaram a precariedade dos recursos 

audiovisuais disponíveis, em especial o projetor multimídia, o que tem impossibilitado a 

adoção de metodologia de ensino diversa da praticada. A higienização também foi criticada 

pelo fato das salas e corredores necessitarem de pintura. Faltam tomadas nas salas, carteiras 

são de péssima qualidade, não comportam pessoas de maior porte, são duras e 

desconfortáveis. 

Setor de Xerox (alunos) – horário deveria ser maior, fecha ante de encerrar a aula, ou seja, 

22:20. 

EAJ – Escritório de Assistência Judiciária – os computadores são muito antigos, prejudicam 

o estágio dos alunos. 

Tesouraria Campus II – discente alega que são pessoas mal educadas no atendimento.   

Biblioteca Campus 1 - As questões relativas à BIBLIOTECA foram objeto de severas 

críticas empreendidas tanto pelo corpo docente, quanto discente, observando que foram 

feitos apontamentos prévios por parte da Coordenação do Curso de Direito, já que o acesso 

é difícil principalmente para os portadores de necessidades especiais que no horário do 

intervalo não conseguem consultar os livros, em função da distância. Além disso o espaço 

da biblioteca não cabe todos os alunos que frequentam o local, sem considerar o acervo 

completamente desatualizado. Há falta de espaço adequado para estudo individual ou em 

grupo.  

Segurança - Docentes demonstraram preocupação com a presença de policiais (alunos) 

armados em sala mesmo quando não estão em serviço. 

Área de lazer e convivência – pátio tem poucos assentos impossibilita a convivência dos 

universitários durante o intervalo e em outros momentos. Falta de lâmpadas no pátio, 

Iluminação está ruim. 
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Propostas/recomendações:  

Atualização do acervo bibliográfico e aquisição de obras destinadas especificamente aos 

discentes que se preparam para o Exame de Ordem. Alcançar o índice de acervo 

bibliográfico de acordo com os indicadores do MEC 

Aquisição de aparelhos de data show para utilização do corpo docente Atualmente são 2 

aparelhos para aproximadamente 50 professores. Aquisição de computadores para o EAJ. 

A Coordenação fez uma análise individual com cada professor ao entregar sua avaliação. 

Três professores foram colocados à disposição para que o corpo docente receba membros 

realmente comprometidos com as novas práticas metodológicas do curso.  

Maior atuação da Coordenação, junto à comunidade acadêmica, como a participação nas 

atividades de extensão, visitas periódicas às turmas, dentre outras atuações próximas, as 

quais foram objeto de queixas por parte da comunidade acadêmica. 

Intensificar a atuação do NDE junto ao corpo docente como forma de maximizar o processo 

de mapeamento das deficiências e dificuldades pedagógicas, para poder melhorar as 

estratégias de ensino adotadas pelos docentes. 

Melhoria nas condições de segurança fazendo reunião com os policiais civis e militares que 

estudam na Instituição para serem orientados sobre o porte de arma em sala de aula. 

Participação dos docentes em cursos de capacitação e atualização para a introdução de 

novas tecnologias e metodologias de ensino. 

Informar aos docentes e discentes todas providências que foram tomadas após a avaliação, a 

devolutiva faz aumentar a credibilidade no processo de avaliação. 

 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – 2014-1 
 

 Potencialidades/possibilidades:  
Dedicação e maior Interação da coordenação de curso com os discentes; Estágios internos -

UNIVALE; Parcerias com empresas de Governador Valadares para que estas ofereçam 

estágios para os alunos; Parceria com o HOSPITAL MUNICIPAL para que o projeto de 

graduação fosse desenvolvido pelos alunos na própria empresa; Parceria com  a Lácteos 

Brasil S/A – LBR,  para que o projeto de graduação fosse desenvolvido pelos alunos na 

própria empresa; Parceria com a VALE para que o projeto de graduação fosse desenvolvido 

pelos alunos na própria empresa. 
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 Pontos a serem aperfeiçoados/carências:  

Melhoria no atendimento no DRA; Melhoria na qualidade dos equipamentos de 

laboratórios; Melhor divulgação das visitas técnicas; Contratação de profissionais / 

estagiários ou profissionais / PTA’s para dar suporte e gerar novas potencialidades.  

 

 Propostas/recomendações:  

Melhoria dos equipamentos de laboratórios de Engenharia Elétrica com apoio de alunos e 

professores; Marcação de visita técnica a ITAIPÚ; Marcação de visita a CEMIG. 

 
 

AVALIAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA - 2014 
  
  Potencialidades/possibilidades:  
Disponibilização de disciplinas com flexibilidade de ementa e conteúdo visando 
acompanhar as demandas frequentes na formação do um professor mais eficiente e 
dinâmico no ambiente escolar; Contínua implementação de projetos com financiamentos 
externos proporcionando uma sólida formação em pesquisa para os discentes.  
Ações pontuais na divulgação do conhecimento histórico, mediante parceria com o Poder 
Público (Museu da Cidade) e através de inúmeras publicações acadêmicas sobre a história 
local.  

 
  Pontos a serem aperfeiçoados/carências: 
Manutenção das visitas técnicas visando o enriquecimento da formação discente; 

 
  Propostas/recomendações:  
Nada a propor uma vez que o curso está em fase de encerramento, possuindo portanto 
apenas uma turma. 

 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO                          
2014-1 

 

Potencialidades/possibilidades:  

Oferecimento de curso de Extensão; Oferecimento do curso de Pós Graduação em 

Engenharia de Software; Realização reuniões com os representantes de turma; Aquisição de 

novos títulos para a biblioteca; Desenvolvimento de projetos interdisciplinares; Realizado o 

Workshop de Informática; 

 

Pontos a serem aperfeiçoados/carências:  

Falta de visitas técnica por questões de orçamento; Baixa produção cientifica do corpo 
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docente; Falta de monitoria; Baixo número de projetos de extensão e pesquisa; Laboratórios 

com máquinas que não atendem à demanda das disciplinas do curso; Número insuficiente de 

laboratórios para atender as demandas do curso; Falta de um laboratório de hardware. 

 

Propostas/recomendações:  

Oferecer novos de cursos de Extensão; Estabelecer novas parcerias acadêmicas com 

empresas de Tecnologia da Informação; Criar novas células acadêmicas Microsoft; 

Estimular a publicação dos trabalhos interdisciplinares e dos TCC’s no Simpósio de Iniciação 

Cientifica da UNIVALE; Apresentar, em forma de banner, os trabalhos interdisciplinares no 

Workshop de Informática; Estimular o corpo docente na proposição de projetos de pesquisa 

em editais de órgãos de fomento; Realizar reuniões mensais com os representantes de turma; 

Melhorar o acervo bibliográfico do curso; Solicitar atualização dos laboratórios de 

informática; Solicitar a montagem de um laboratório de hardware; Realizar o Workshop de 

Informática. 

                                                                                    
 

                                                                                        
RELATÓRIO DE DIRECIONAMENTO, TOMADA DE DECISÃO 

FUNDAMENTADAS NA AVALIAÇÃO DO CURSO PARA A AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 2014-2 

 

            Numa perspectiva inovadora baseada nos novos ordenamentos do INEP/MEC a CPA 

criou o Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão fundamentadas na Avaliação dos 

Cursos para a Autoavaliação Institucional.  A seguir apresentamos os referidos relatórios, por 

curso, elaborados pelos coordenadores dos cursos, a partir das avaliações realizadas pela CPA 

no segundo semestre de 2014. 

 

Curso: Agronomia  

Coordenador: Profª Adriana de Oliveira Leite Coelho 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Projeto pedagógico será refeito com as 

orientações do GEPE. 

Extensão - falta de incentivo para alunos e 
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ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

professores. 

Pesquisa – Ausência de professores 

doutores. 

SUGESTÕES: Extensão - sugerimos um 

incentivo tanto para o professor como 

para o aluno.  

PPC – agendamento com antecedência 

para as orientações quanto à elaboração 

do mesmo e com a presença do NDE. 

PROVIDÊNCIAS: Incentivo imediato 

para os projetos de extensão e contratação 

de professores doutores.  

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Em função de existir um coordenador 

para vários cursos, fica comprometido 

atingir um excelente desempenho de 

atenção/ação. 

SUGESTÕES: Um coordenador para 

cada curso. Já foi possível constatar que 

acúmulo de função nestes casos não 

funciona adequadamente. 

PROVIDÊNCIAS: Para um melhor 

atendimento aos alunos é necessário a 

contratação de secretárias com mais 

qualificação e que tenha perfil para 

atendimento. Cada curso deve ter o seu 

coordenador. Cada curso deve ter o seu 

coordenador. 

CORPO 

DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comprometimento do corpo docente, 

atendimento dos prazos para lançamentos 

de notas, bem como o regimento 

institucional. 
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SUGESTÕES: Treinamento e 

conscientização do corpo docente. 

PROVIDÊNCIAS: Nada a pontuar. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Ao 

alocar turma em uma sala não é feita a 

verificação da capacidade da sala x 

número de alunos matriculados incluindo 

os dependentes; Limpeza dos ambientes, 

manutenção e limpeza do quadro branco. 

Em várias salas não é possível escrever no 

quadro. 

SUGESTÕES: Incluir o número de 

alunos dependentes. 

PROVIDÊNCIAS: Verificar junto a 

DRA a quantidade de alunos matriculados 

com dependentes. Criar turma específica 

para os dependentes em disciplinas com 

grande índice de reprovação. Aquisição 

de pincéis para quadro branco de 

qualidade comprovada. Pincéis genéricos 

comprometem a limpeza do quadro e a 

durabilidade é pequena. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Ar 

condicionado, notebook, DataShow. 

SUGESTÕES: Manutenção dos 

equipamentos existentes. 

PROVIDÊNCIAS: Aquisição de mais ar 

condicionado para substituir os que não 

têm conserto, aquisição de computadores 

e DataShow para atender aos professores 

e coordenações, bem como substituir os 

danificados. 
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LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar a qualidade das aulas práticas  

SUGESTÕES: Modernização dos 

laboratórios; Investimento nos 

laboratórios para prestação de serviço. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

solicitar aos professores listagem de 

novos equipamentos, bem como sua 

finalidade. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: É 

preciso criar alternativas para atrair a 

atenção dos alunos e conseguir se 

comunicar de forma real e produtiva 

dentro da sala de aula. 

SUGESTÕES: Criar estratégias para 

valorizar o uso de recursos midiáticos 

com a finalidade de oferecer aos alunos 

conteúdo e linguagem dinâmica que 

contribua para incentivar a sua 

participação. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente instalar 

Datashow em todas as salas de aulas. 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Incorporar as normas técnicas de 

acessibilidade em todos os ambientes 

acadêmicos. 

SUGESTÕES: Usar o escritório Modelo 

do curso de Arquitetura e Urbanismo que 

trabalhando em conjuntos com os cursos 

de Engenharia poderá apresentar 

melhores soluções 

PROVIDÊNCIAS: Reunir com a equipe 

do Escritório Modelo e fazer um 
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planejamento desta ação. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Carência de insumos 

SUGESTÕES: Verificação diária/por 

turno se há necessidades  

PROVIDÊNCIAS: Atribuir está função 

a um funcionário 

 

 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Reduzir o valor dos produtos 

comercializados, bem como as 

instalações físicas da cantina do Milton. 

SUGESTÕES: Solicitar um valor mais 

acessível e propor através do Escritório 

Modelo uma melhoria da infraestrutura 

da cantina explorada pelo Sr. Milton. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar adequação 

de preço aos locatários das cantinas e 

propor junto ao curso de Arquitetura e 

Urbanismo a intervenção do Escritório 

Modelo na infraestrutura da Cantina do 

Milton. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Segurança do campus é precária. 

SUGESTÕES: Melhorar a segurança do 

campus. 

PROVIDÊNCIAS: Contratação de mais 

pessoal de segurança e que estes sejam 

alocados onde os professores e alunos 

utilizam e que possuem pouca 

iluminação, como por exemplo à noite na 

sala das coordenações. 
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SETORES 

ADMINISTRATI

VOS E 

ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento com maior agilidade no 

período de matriculas. 

SUGESTÕES: Aumento de quadro de 

funcionários neste período. 

PROVIDÊNCIAS: Contratar ou 

remanejar funcionários para contribuir no 

período de matriculas. 

 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento com maior agilidade no 

período de matriculas. 

SUGESTÕES: Aumento de quadro de 

funcionários neste período 

PROVIDÊNCIAS: Contratar ou 

remanejar funcionários para contribuir no 

período de matriculas. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumento do acervo bibliográfico. 

SUGESTÕES: Aquisição de novos 

livros, normas, revistas, etc. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

solicitar aos professores que listem os 

itens a serem adquiridos. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria na orientação sobre estágio e 

maior zelo com documentos entregues ou 

encaminhados ao setor. 

SUGESTÕES: SIUNE ir de sala em sala 

no início do semestre letivo e informar 

sobre as normas de Estágio; Utilizar o 

protocolo web em referência a 

documentos recebidos e enviados; Ao 
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mudar os procedimentos o SIUNE deve 

informar às coordenações e orientadores 

de estágio. 

PROVIDÊNCIAS: Atribuir esta função 

ao SIUNE, orientando pela necessidade 

do protocolo web. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar o atendimento. Muitas 

reclamações do funcionário atual. 

SUGESTÕES: Troca do funcionário 

PROVIDÊNCIAS: Trocar do 

funcionário 

GRUPOS 

OPCIONAIS 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Fortificar o Estágio Supervisionado. 

SUGESTÕES: Estabelecer uma política 

institucional para o Estágio 

Supervisionado. 

PROVIDÊNCIAS: Criar diretrizes que 

norteiam uma Política de Estágio 

Supervisionado e divulgá-la aos alunos e 

professores. 

 

 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Critério na escolha das propostas e 

orientadores, prazo para elaboração, 

produto final para engrandecimento da 

UNIVALE, bem como do curso. 

SUGESTÕES: Criar uma equipe de 

professores orientadores e com horário 

pré-definido para os atendimentos. Sendo 

que nesta equipe deve haver professores 

da área de leitura e produção de textos e 

metodologia.  
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PROVIDÊNCIAS: Inicialmente reunião 

com o colegiado para definições das 

novas regras de TCC e linhas de 

pesquisas/estudos. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Quantidade e diversidade de visitas 

técnicas. 

SUGESTÕES: Expandir as visitas 

técnicas a todos os períodos, 

principalmente dos iniciais que estão 

ansiosos por vivência do curso. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

solicitar aos professores de cada período 

sugestões de visitas técnicas e 

posteriormente agendar as mesmas antes 

do início do semestre. UNIVALE 

disponibilizar verba para estas visitas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comunicação de uma forma geral; 

Regimento Geral; Acesso às 

informações; Gestão da Qualidade; 

Dependência em disciplinas básicas 

fundamentais ao desenvolvimento das 

aptidões necessárias. 

SUGESTÕES: Criar textos padrões 

institucionais. Que as informações sejam 

disponibilizadas a todos; Deve ser 

cumprido por todos. Não deve haver 

regras diferenciadas por cursos; Melhorar 

o acesso às informações para os 

coordenadores; Melhorar a qualidade dos 

processos da UNIVALE; Dependências 

em disciplinas básicas fundamentais 
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deverão serem cumpridas até no máximo 

1 ano antes da conclusão do curso. 

PROVIDÊNCIAS: UNIVALE deve 

fazer um treinamento com todos os 

funcionários; Não encaminhar para os 

coordenadores as demandas que podem 

ser solucionados pelo regimento. Por 

exemplo: 2ª chamada – existe a regra, 

mas se o coordenador autorizar ela pode 

ser alterada. Este é um dos exemplos; O 

coordenador deve ter acesso a tudo que 

se refere ao aluno. Muitas vezes ele 

precisa recorrer a outros setores, 

principalmente à DRA para isso e acaba 

aumentando a demanda de outros setores, 

atrasos nos processos e resolução de 

problemas; Implementar um Sistema de 

Gestão da Qualidade; Alteração 

Regimental sobre a dependência. 

 

 

Curso: Arquitetura e Urbanismo 

Coordenadora: Elvana Pereira Lima 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Falta de desenvolvimento de pesquisa 

SUGESTÕES: Incentivo de 

identificação de situações cotidianas de 

conforto ambiental. 

PROVIDÊNCIAS: Formação de grupos 

de pesquisa e discussão 
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COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Curto período de apoio e atendimento ao 

professor e ao aluno 

SUGESTÕES: Criar mecanismos de 

atendimento no período da tarde. 

PROVIDÊNCIAS: Absorção de um 

apoio à coordenação. 

CORPO 

DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Falta de uniformidade nas disciplinas 

“carro-chefe”, como projeto. 

SUGESTÕES: A disciplina pode ser 

discutida por todos os professores em 

conjunto. 

PROVIDÊNCIAS: Criação de um 

grupo de planejamento das disciplinas de 

Projeto 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Conforto térmico, acústico e lumínico 

das salas compromete a aprendizagem. 

SUGESTÕES: O curso de arquitetura 

tem ferramentas para realizar um estudo 

de melhorias a serem aplicadas nas salas. 

PROVIDÊNCIAS: não tenho 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Os computadores são obsoletos. 

SUGESTÕES: Aquisição de novos 

equipamentos. 

PROVIDÊNCIAS: não tenho 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: A 

manutenção e limpeza dos laboratórios 

de desenho e conforto. 

SUGESTÕES: Que as salas sejam 

mantidas fechadas até o início da aula. 
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PROVIDÊNCIAS: não tenho 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Os equipamentos de projeção estão 

obsoletos. 

SUGESTÕES: Que novos sejam 

adquiridos. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar aprovação 

de nova aquisição no Planejamento 

orçamentário 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 

campus II não é acessível.  

SUGESTÕES: Que seja realizado um 

estudo arquitetônico de acessibilidade do 

campus e suas instalações. 

PROVIDÊNCIAS: Formação de um 

grupo de pesquisa e projeto. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza. 

SUGESTÕES: Que a rotina da limpeza 

contemple a manutenção dos banheiros e 

não só a lavagem geral. 

PROVIDÊNCIAS: Não tenho 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 

SUGESTÕES: Não as tenho. 

PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 

SUGESTÕES: Não as tenho. 

PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

SETORES 

ADMINISTRATIV

OS E 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 

SUGESTÕES: Não as tenho. 
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ACADÊMICOS PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 

SUGESTÕES: Não as tenho. 

PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 

SUGESTÕES: Não as tenho. 

PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 

SUGESTÕES: Não as tenho. 

PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Impressões de projetos. 

SUGESTÕES: Que seja incluída 

impressão de grandes formatos na 

prestação do serviço. 

PROVIDÊNCIAS: não tenho. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 

SUGESTÕES: Não as tenho. 

PROVIDÊNCIAS: Não as tenho 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 

SUGESTÕES: Não as tenho. 

PROVIDÊNCIAS: Não as tenho 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 

SUGESTÕES: Não as tenho. 

PROVIDÊNCIAS: Não as tenho 

OUTROS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sem observações. 
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SUGESTÕES: Não as tenho. 

PROVIDÊNCIAS: Não as tenho 

 

 

Curso: Ciência da Computação 

Coordenadora: Rossana Cristina Ribeiro Morais 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

O curso não terá mais oferta na 

Instituição 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Divulgar horário de atendimento da 

coordenação; 

PROVIDÊNCIAS: Disponibilizar 

por e-mail e no portal do aluno o 

horário de atendimento da 

coordenação; Estabelecer agenda de 

reuniões com os representantes de 

turma; 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Carteiras; Ar condicionado 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar 

condições das carteiras das salas; 

Manutenção mais eficiente dos 

aparelhos de ar condicionado 

EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 
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LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Equipamentos e material de 

laboratório 

PROVIDÊNCIAS: Definir uma 

política de atualização dos 

equipamentos dos laboratórios, bem 

como a compra de insumos para as 

aulas práticas serem realizada em 

tempo hábil. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PROVIDÊNCIAS: Instalar recursos 

audiovisuais nas salas de aula; 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar e 

aumentar os pontos de acessibilidade 

no Campus 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar a 

limpeza dos sanitários; Manter papel 

higiênico e sabão nas instalações 

sanitárias; 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Higiene e opções de lanches mais 

saudáveis 

SUGESTÕES: O curso de Nutrição 

poderia ministrar algumas oficinas de 

manuseio de alimentos, bem como 

sugerir opções mais saudáveis de 

lanches. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

 

 DRA PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
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SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

Atendimento 

SUGESTÕES: Treinamento 

constante de qualidade de 

atendimento 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento 

SUGESTÕES: Treinamento 

constante de qualidade de 

atendimento 

BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento, agilidade, troca de 

informações 

SUGESTÕES: Reformular o setor 

buscando mais agilidade nos 

processos e fornecendo informações 

mais claras e seguras para os alunos. 

O SIUNE é o setor institucional que 

tem maior índice de reclamação por 

parte tanto de alunos quanto de 

professores. O processo para uma 

empresa efetivar parceira com a 

UNIVALE está tão lento, que as 

mesmas têm preferido fazer seus 

contratos de estágio com nossos 

alunos via CIEE.  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento e número de máquina 

para os alunos 

SUGESTÕES: Abrir mais um ponto 

de xerox no campus para atendimento 

aos alunos 
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GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Número de vagas 

PROVIDÊNCIAS: Visitar empresas 

que tem potencial para a oferta de 

vagas de estágio para os alunos da 

Eng. de Produção 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Orientação 

PROVIDÊNCIAS: Organizar 

agendas fixas de orientação dos 

alunos durante o semestre. 

VISITAS TÉCNICAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

 

 

Curso:  Comunicação Social - Jornalismo  

Coordenador:  Dileymárcio de Carvalho Gomes  

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

SUGESTÕES:  Reestruturação 

dentro das novas diretrizes já 

modificadas pelo MEC em 2013. 

PROVIDÊNCIAS: Readequação no 

1° semestre de 2015  

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comunicação Unificada aos alunos 

SUGESTÕES: Encontro quinzenais 

com representantes de turmas e alunos 

convidados.  

PROVIDÊNCIAS: Definição de 

calendário para 2015/1  

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Organização e planejamento de aulas. 
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 SUGESTÕES: Apresentação e 

cumprimento do regimento quanto a 

disponibilização do plano de aula. 

PROVIDÊNCIAS: Verificação por 

parte da coordenação na primeira 

semana de aula. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, ar-condicionado 

SUGESTÕES: Implantação e 

instalação. 

PROVIDÊNCIAS: Definição junto a 

FPF /REITORIA  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Implantação do escritório de 

Jornalismo multimídia  

SUGESTÕES: Acompanhamento 

junto a FPF E REITORIA. 

PROVIDÊNCIAS: Definição da 

liberação da verba captada junto ao 

programa PRO-JOVEM que seria 

destinada a esse fim.  

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aquisição de novo laboratório de PC; 

Adequação da Rádio com aquisição 

de estação própria.  

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aquisição de pelo menos 2 DATA-

SHOW  

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 
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INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, disponibilização de papel 

toalha ou secadora de mão.  

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Restaurante funcionando a noite.  

SUGESTÕES: Adequação do 

cardápio com jantar  

PROVIDÊNCIAS: Definir com as 

cantinas  

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comunicação com os mesmos. 

SUGESTÕES: Definir telefones e 

acesso aos seguranças de forma 

unificada.  

PROVIDÊNCIAS: Disponibilização 

de sinal de alerta em casa de algum 

perigo.  

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SFC-TESOURARIA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

BIBLIOTECA Nada a pontuar. 

SIUNE Nada a pontuar. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumentar o número de terceirizados. 

SUGESTÕES: 

Abertura de pelo menos mais uma 

empresa prestadora de serviço. 

PROVIDÊNCIAS: 

Definição ainda no primeiro semestre 

de 2015.  

GRUPOS 

OPCIONAIS 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 



69 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Definição de calendário. 

SUGESTÕES: 

Estabelecimento de uma visita técnica 

por semestre no curso.  

PROVIDÊNCIAS: 

Implantação já no primeiro semestre 

de 2014.  

OUTROS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

 

 

Curso: Educação Física - Licenciatura 

Coordenador: Reginaldo Leandro Plácido  

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Os itens avaliados estão em processo 

de reformulação em função do novo 

projeto pedagógico do curso. 

SUGESTÕES: Construção colegiado 

do projeto pedagógico com 

participação de docentes e discentes e 

corpo técnico administrativo; Após a 

construção do projeto, 

disponibilização do mesmo para 

acesso online; Caracterizar o PIBID 

como projeto de extensão das 

licenciaturas; Transformar as 

atividades dos laboratórios em ações 

de extensão; Implementar o projeto 
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Brincando na Praça como ação de 

extensão das licenciaturas; 

Estabelecer linhas de pesquisa 

específicas do curso a partir de uma 

linha curricular institucional das 

licenciaturas: Formação e profissão 

docente; Trabalhar as orientações de 

TCC na perspectiva de grupos de 

estudo; Incentivar a iniciação 

científica, numa relação 

interdisciplinar, a partir das atividades 

integradoras com a realização de um 

evento científico por semestre; 

Associar as APS às atividades 

integradoras, assumindo, portanto, 

caráter de iniciação científica; 

Estabelecer o quadro de equivalências 

das atividades complementares e 

divulgá-lo junto aos alunos; Trabalhar 

as atividades complementares a partir 

de áreas que estejam atreladas à 

formação do aluno; Implementação de 

uma revista científica comum às 

licenciaturas. 

PROVIDÊNCIAS: Todos os itens 

indicados nas sugestões estão sendo 

discutidos em Colegiado e NDE, com 

implementação prevista para 2015/1 e 

2015/2. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento 

SUGESTÕES: Divulgar amplamente 

os horários de atendimento da 
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coordenação do curso; Organizar 

planilha de agendamentos na 

secretaria das coordenações. 

PROVIDÊNCIAS: Foi encaminhado 

à Pró-Reitoria tabela com os horários 

de atendimento. A coordenação do 

curso elaborou uma planilha de 

agendamentos, que será encaminhada 

à secretaria de coordenação. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Excesso de atividades e 

inflexibilidade da postura didática de 

alguns docentes. 

SUGESTÕES: Ampliar as práticas de 

atividades interdisciplinares, 

reduzindo o número de atividades, e 

qualificando o processo de ensino-

aprendizagem; Discutir com os 

docentes em reuniões de estudo 

postura didática e métodos de 

avaliação. 

PROVIDÊNCIAS: Foram 

apresentadas aos professores novas 

propostas para atividades integradoras 

e APS. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acessibilidade, ar condicionado / 

ventiladores e pontos de energia. 

SUGESTÕES: Consertar os 

aparelhos de ar condicionado do 

LACINE; Instalar aparelhos de ar 

condicionados nas salas de aula do 

primeiro andar do prédio do LabCeu; 
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Manutenção nos ventiladores nas salas 

de aula do prédio do Centro 

Esportivo; Instalar pontos de energia 

abaixo dos quadros das salas de aula; 

Consertar maçanetas de todas as 

portas do LabCeu; As portas das salas 

de aula só se mantem fechadas quando 

são trancadas.  

PROVIDÊNCIAS: Solicitações já 

realizadas junto ao Departamento de 

Camping 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Ar condicionado em algumas salas, ar 

condicionado nos auditórios. 

SUGESTÕES: Que os equipamentos 

sejam adquiridos o mais rápido 

possível. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitações já 

realizadas junto ao Departamento de 

Camping. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sala de Dança/Lutas; Pista de 

Atletismo; Piscina e Casa de 

Máquinas; Ginásio; Campo de 

Futebol; Auditório 

SUGESTÕES: Concluir a instalação 

dos espelhos e adquirir tatame para 

aulas de lutas; Realizar reparos no 

piso da pista de atletismo que foi 

danificado pelo trânsito de caminhões 

durante a construção da sala de dança; 

Realizar reparo nos meios fios 

danificados; Reparar cercas e portões 
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que dão acesso à pista de atletismo; 

Alterar concepção do quadro de 

energia. Tomadas estão expostas ao 

tempo e ao ambiente úmido, causando 

risco de choque além da exposição à 

chuva; Substituir azulejos quebrados 

das piscinas (olímpica e adaptada); 

Realizar revisão na rede hidráulica 

que apresenta diversos vazamentos, 

comprometendo assim todo o sistema 

com entradas de ar; Apenas duas 

bombas estão funcionando em um 

conjunto de seis; Instalar barras 

paralelas e assimétricas de ginástica 

esportiva; Substituir as capas dos 

colchões e colchonetes de ginástica 

esportiva; Reparar o tecido das malhas 

de impulsão dos trampolins e do 

trampolim duplo; Realinhar as balizas 

do campo de futebol. A marcação do 

campo é impossível devido ao 

desalinhamento das balizas de acordo 

com as linhas de fundo do campo; 

Reformar cadeiras do auditório e 

reparar as infiltrações. No período de 

chuvas é impossível utilizar este 

ambiente. 

PROVIDÊNCIAS: Todas estas 

demandas já foram solicitadas ao 

DEC via CI – ED-FÍSICA 03/2013 no 

dia 07/02/2013 decorrente da ocasião 

da visita da Reitoria ao LabCeu.  
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RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Equipamentos de multimídia dos 

auditórios. 

SUGESTÕES: Que os equipamentos 

sejam revisados o mais rápido 

possível. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitações já 

realizadas junto ao Departamento de 

Camping. 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acesso às salas de aula. Não há acesso 

para salas de aula no primeiro andar 

do prédio do LabCeu. 

SUGESTÕES: Construir acesso ao 

primeiro andar. 

PROVIDÊNCIAS: Como 

providência paliativa, estamos 

utilizando um laboratório como sala 

de aula no térreo do prédio de aulas do 

LabCeu. É importante ressaltar que 

existe apenas um laboratório que tem 

condições de funcionar como sala de 

aula para atender dois cursos. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, sabonete líquido, papel 

toalha e papel higiênico. 

SUGESTÕES: Que seja 

disponibilizado papel higiênico em 

maior quantidade; A disponibilização 

de um sabonete líquido para banheiros 

públicos; Disponibilização de papel 

toalha; Maior cuidado com a limpeza. 

PROVIDÊNCIAS: As solicitações já 
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foram encaminhadas ao DEC. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Não houve nenhuma consideração 

específica sobre o assunto. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Maior número de vigilante no 

campus; Espaços sem iluminação no 

campus. 

SUGESTÕES: Que a vigilância 

possa fazer um trabalho de orientação 

para a circulação no campus; Que 

todas as luzes externas fiquem acessas 

até às 22h30. Investimento na 

iluminação no campus. 

SETORES 

ADMINISTRA-

TIVOS E 

ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Não houve nenhuma consideração 

específica sobre a DRA; Filas de 

atendimento. 

SUGESTÕES: Que seja possível 

pagar o boleto mesmo após vencido 

na tesouraria; Nos períodos de maior 

movimento na DRA poderiam ser 

disponibilizados outros profissionais 

para agilizar o atendimento e reduzir 

as filas e o tempo de espera. 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Pagamento de boletos vencidos. 

SUGESTÕES: Que seja possível 

pagar os boletos vencidos na 

tesouraria. 
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BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acervo: atualização e volumes. 

SUGESTÕES: Atualização do acervo 

e adequação do número de obras de 

cada título. 

PROVIDÊNCIAS: Atualização das 

ementas e das bibliografias que serão 

encaminhadas como solicitação de 

aquisição de novos títulos. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Problemas de documentação e 

convênios institucionais; 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Atualizar a 

documentação e convênios (neste 

semestre tivemos alunas retiradas do 

campo de estágio por falta de 

convênio e da morosidade do SIUNE 

no processo de liberação da 

documentação); Elaboração de um 

manual de informação e atendimento 

ao aluno. 

PROVIDÊNCIAS: As questões 

relativas à documentação já foram 

encaminhadas ao SIUNE e à 

PROACAD. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Poucos funcionários para 

atendimento. 

SUGESTÕES: Melhorar o 

equipamento e ampliar o número de 

funcionários no atendimento. 
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GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Este item está em processo de 

reformulação em função do novo 

projeto pedagógico do curso. 

SUGESTÕES: Articulação entre 

estágio, PIBID e atividades 

complementares. 

PROVIDÊNCIAS: Da mesma forma 

que demais itens do projeto, o estágio 

está em processo de reformulação, 

buscando efetivar uma proposta mais 

significativa. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Este item está em processo de 

reformulação em função do novo 

projeto pedagógico do curso. 

SUGESTÕES: Estabelecer uma 

coordenação de TCC no curso; 

Elaboração das linhas de pesquisa; 

Maior período de orientação; 

Elaboração dos trabalhos em duplas e 

não mais em grupos; Elaboração de 

artigos, com vistas à publicação e 

continuação de estudos, no lugar da 

monografia. 

PROVIDÊNCIAS: Da mesma forma 

que demais itens do projeto, o estágio 

está em processo de reformulação, 

buscando efetivar uma proposta mais 

significativa. 

VISITAS TÉCNICAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Não houve direcionamento. 

 



78 

Cursos: Enfermagem - Fisioterapia - Nutrição 

Coordenadora: Enara Cristina Silva Glória Roberto 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Divulgação Institucional - intensificar.   

PROVIDÊNCIAS:  Foi realizada 

reunião com os alunos para lembrá-los 

em quais momentos do Curso essas 

informações (PPC, Extensão e 

Pesquisa) foram passadas e quais as 

Atividades Complementares não 

ofertadas pela UNIVALE. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

É necessário que as Coordenações 

tenham “alguém” para atender o 

telefone, receber documentos quando 

o Coordenador não se encontra 

presente. 

SUGESTÕES: Contratar uma 

secretária para as coordenações. 

PROVIDÊNCIAS: Comunicação no 

início de cada semestre sobre o 

horário de atendimento (feito no início 

de cada semestre). Em reunião com os 

alunos foi lembrado a questão do 

horário de atendimento da 

Coordenação. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar a didática e a relação 

professor X aluno 

SUGESTÕES: Formações sobre 

Didática do Ensino Superior.  

PROVIDÊNCIAS: Ao entregar o 
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relatório da CPA para os professores 

com fragilidade na questão 

pedagógica foi proposto pela 

Coordenação que agendem com o 

GEPE um horário para orientação 

para o próximo semestre. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Necessidade de melhorar a estrutura 

física em todos os aspectos e limpeza 

diária do ambiente mobiliário. 

SUGESTÕES:  Investimento mesmo 

que escalonado, começando pelas 

salas de aula com a manutenção nos 

aparelhos de ar condicionado 

(principal reclamação), pintura das 

salas, carteiras e outros. 

PROVIDÊNCIAS: Em reunião com 

os alunos sobre a avaliação da CPA 

foi colocado que essa demanda é de 

conhecimento da Coordenação/CPA e 

que providências serão tomadas. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Manutenção dos equipamentos dos 

laboratórios e de uso comum do curso. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Investimento em recursos 

audiovisuais. 

SUGESTÕES: Investimento mesmo 

que escalonado. 
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INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, abastecimento regular com 

papel higiênico, papel toalha e sabão 

líquido. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Existindo um contrato exigir 

condições higiênico-sanitárias de 

funcionamento, variedade de 

alimentos saudáveis. 

SUGESTÕES: Curso de Nutrição 

poder ofertar orientações e formação 

para os manipuladores de alimento.  

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nº insuficiente de seguranças, 

principalmente no turno noturno. 

SUGESTÕES: Aumentar o nº de 

seguranças. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Formação para os 

funcionários. 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Formação para os 

funcionários. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Formação para os 
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funcionários. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Formação para os 

funcionários. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Formação para os 

funcionários, troca/mudança da 

prestadora de serviço. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

VISITAS TÉCNICAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

 

 

Curso: Engenharia Civil  

Coordenadora: Profª Adriana de Oliveira Leite Coelho 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Projeto pedagógico será refeito com 

as orientações do GEPE; Extensão - 

falta de incentivo para alunos e 

professores; Pesquisa – Ausência de 

professores doutores. 

SUGESTÕES: Extensão - sugerimos 

um incentivo tanto para o professor 

como para o aluno; PPC – 

agendamento com antecedência para 

as orientações quanto à elaboração do 
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mesmo e com a presença do NDE. 

PROVIDÊNCIAS: Incentivo 

imediato para os projetos de extensão 

e contratação de professores doutores.  

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Dado o número muito grande de 

alunos fica comprometido atingir um 

excelente desempenho de 

atenção/ação. 

SUGESTÕES: Um coordenador para 

cada curso. Já foi possível constatar 

que acúmulo de função nestes casos 

não funciona adequadamente. 

PROVIDÊNCIAS: Para um melhor 

atendimento aos alunos é necessário a 

contratação de secretárias com mais 

qualificação e que tenha perfil para 

atendimento; Cada curso deve ter o 

seu coordenador. 

 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comprometimento do corpo docente, 

atendimento dos prazos para 

lançamentos de notas, bem como o 

regimento institucional. 

SUGESTÕES: Treinamento e 

conscientização do corpo docente. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Ao alocar turma em uma sala não é 

feita a verificação da capacidade da 

sala x número de alunos matriculados 

incluindo os dependentes; Limpeza 

dos ambientes, manutenção e limpeza 
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do quadro branco. Em várias salas não 

é possível escrever no quadro. 

SUGESTÕES: Incluir o número de 

alunos dependentes. 

PROVIDÊNCIAS:  Verificar junto a 

DRA a quantidade de alunos 

matriculados com dependentes; Criar 

turma específica para os dependentes 

em disciplinas com grande índice de 

reprovação; Aquisição de pincéis para 

quadro branco de qualidade 

comprovada. Pincéis genéricos 

comprometem a limpeza do quadro e 

a durabilidade é pequena. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Ar condicionado, notebook, datashow. 

SUGESTÕES:  Manutenção dos 

equipamentos existentes. 

PROVIDÊNCIAS:  Aquisição de 

mais ar condicionado para substituir 

os que não têm conserto, aquisição de 

computadores e datashow para atender 

aos professores e coordenações, bem 

como substituir os danificados. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar a qualidade das aulas 

práticas  

SUGESTÕES: Modernização dos 

laboratórios. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

solicitar aos professores listagem de 

novos equipamentos, bem como sua 

finalidade. 
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RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

É preciso criar alternativas para atrair 

a atenção dos alunos e conseguir se 

comunicar de forma real e produtiva 

dentro da sala de aula. 

SUGESTÕES: Criar estratégias para 

valorizar o uso de recursos midiáticos 

com a finalidade de oferecer aos 

alunos conteúdo e linguagem 

dinâmica que contribua para 

incentivar a sua participação. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

instalar Datashow em todas as salas de 

aulas. 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Incorporar as normas técnicas de 

acessibilidade em todos os ambientes 

acadêmicos. 

SUGESTÕES: Usar o escritório 

Modelo do curso de Arquitetura e 

Urbanismo que trabalhando em 

conjuntos com os cursos de 

Engenharia poderá apresentar 

melhores soluções 

PROVIDÊNCIAS: Reunir com a 

equipe do Escritório Modelo e fazer 

um planejamento desta ação. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Carência de insumos 

SUGESTÕES: Verificação diária/por 

turno se há necessidades  

PROVIDÊNCIAS: Atribuir está 

função a um funcionário 
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CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Reduzir o valor dos produtos 

comercializados, bem como as 

instalações físicas da cantina do 

Milton. 

SUGESTÕES: Solicitar um valor 

mais acessível e propor através do 

Escritório Modelo uma melhoria da 

infraestrutura da cantina explorada 

pelo Sr. Milton. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar 

adequação de preço aos locatários das 

cantinas e propor junto ao curso de 

Arquitetura e Urbanismo a 

intervenção do Escritório Modelo na 

infraestrutura da Cantina do Milton. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Segurança do campus é precária. 

SUGESTÕES: Melhorar a segurança 

do campus. 

PROVIDÊNCIAS: Contratação de 

mais pessoal de segurança e que estes 

sejam alocados onde os professores e 

alunos utilizam e que possuem pouca 

iluminação, como por exemplo à noite 

na sala das coordenações. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento com maior agilidade no 

período de matriculas. 

SUGESTÕES: Aumento de quadro 

de funcionários neste período. 

PROVIDÊNCIAS: Contratar ou 

remanejar funcionários para contribuir 



86 

no período de matriculas. 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento com maior agilidade no 

período de matriculas. 

SUGESTÕES: Aumento de quadro 

de funcionários neste período 

PROVIDÊNCIAS: Contratar ou 

remanejar funcionários para contribuir 

no período de matriculas. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumento do acervo bibliográfico. 

SUGESTÕES: Aquisição de novos 

livros, normas, revistas, etc.... 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

solicitar aos professores que listem os 

itens a serem adquiridos.  

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria na orientação sobre estágio e 

maior zelo com documentos entregues 

ou encaminhados ao setor. 

SUGESTÕES: SIUNE ir de sala em 

sala no início do semestre letivo e 

informar sobre as normas de Estágio; 

Utilizar o protocolo web em 

referência a documentos recebidos e 

enviados; Ao mudar os procedimentos 

o SIUNE deve informar às 

coordenações e orientadores de 

estágio. 

PROVIDÊNCIAS: Atribuir esta 

função ao SIUNE, orientando pela 

necessidade do protocolo web. 
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XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar o atendimento. Muitas 

reclamações do funcionário atual. 

SUGESTÕES: Troca do funcionário 

PROVIDÊNCIAS: Trocar do 

funcionário 

GRUPOS 

OPCIONAIS 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Fortificar o Estágio Supervisionado. 

SUGESTÕES: Estabelecer uma 

política institucional para o Estágio 

Supervisionado. 

PROVIDÊNCIAS: Criar diretrizes 

que norteiam uma Política de Estágio 

Supervisionado e divulgá-la aos 

alunos e professores. 

 

 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Critério na escolha das propostas e 

orientadores, prazo para elaboração, 

produto final para engrandecimento da 

UNIVALE, bem como do curso. 

SUGESTÕES: Criar uma equipe de 

professores orientadores e com 

horário pré-definido para os 

atendimentos. Sendo que nesta equipe 

deve haver professores da área de 

leitura e produção de textos e 

metodologia.  

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

reunião com o colegiado para 

definições das novas regras de TCC e 

linhas de pesquisas/estudos. 
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VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Quantidade e diversidade de visitas 

técnicas. 

SUGESTÕES: Expandir as visitas 

técnicas a todos os períodos, 

principalmente dos iniciais que estão 

ansiosos por vivência do curso.  

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

solicitar aos professores de cada 

período sugestões de visitas técnicas e 

posteriormente agendar as mesmas 

antes do início do semestre; 

UNIVALE disponibilizar verba para 

estas visitas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comunicação de uma forma geral; 

Regimento Geral; Acesso às 

informações; Gestão da Qualidade; 

Dependência em disciplinas básicas 

fundamentais ao desenvolvimento das 

aptidões necessárias 

SUGESTÕES: Criar textos padrões 

institucionais. Que as informações 

sejam disponibilizadas a todos; Deve 

ser cumprido por todos. Não deve 

haver regras diferenciadas por cursos; 

Melhorar o acesso às informações 

para os coordenadores; Melhorar a 

qualidade dos processos da 

UNIVALE; Dependências em 

disciplinas básicas fundamentais 

deverão serem cumpridas até no 

máximo 1 ano antes da conclusão do 
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curso. 

PROVIDÊNCIAS: UNIVALE deve 

fazer um treinamento com todos os 

funcionários; Não encaminhar para os 

coordenadores as demandas que 

podem ser solucionados pelo 

regimento. Por exemplo: 2ª chamada – 

existe a regra, mas se o coordenador 

autorizar ela pode ser alterada. Este é 

um dos exemplos; O coordenador 

deve ter acesso a tudo que se refere ao 

aluno. Muitas vezes ele precisa 

recorrer a outros setores, 

principalmente à DRA para isso e 

acaba aumentando a demanda de 

outros setores, atrasos nos processos e 

resolução de problemas; Implementar 

um Sistema de Gestão da Qualidade; 

Alteração Regimental sobre a 

dependência. 

 

 

Curso: Engenharia Civil e Ambiental  

Coordenadora: Profª Denise Coelho de Queiroz 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Projeto Pedagógico será refeito com 

as orientações do GEPE. 

Extensão - Falta de incentivo para 

alunos e professores. 

Pesquisa – Ausência de professores 

doutores. 

SUGESTÕES: Extensão - sugerimos 
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um incentivo tanto para o professor 

como para o aluno.  

PPC – agendamento com antecedência 

para as orientações quanto à 

elaboração do mesmo e com a 

presença do NDE. 

PROVIDÊNCIAS: Incentivo 

imediato para os projetos de extensão 

e contratação de professores doutores.  

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

dado o número muito grande de 

alunos/professores fica comprometido 

atingir um excelente desempenho de 

atenção/ação. 

SUGESTÕES: Foi possível constatar 

que o acúmulo de função nestes casos 

não funciona adequadamente para 

uma boa gestão de um curso. 

PROVIDÊNCIAS: Para um melhor 

atendimento aos alunos/professores se 

faz necessário a contratação de 

secretárias com mais qualificação e 

que tenha perfil para atendimento.  

 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comprometimento do corpo docente, 

atendimento dos prazos para 

lançamentos de notas, bem como o 

regimento institucional. 

SUGESTÕES: Treinamento e 

conscientização do corpo docente. 

PROVIDÊNCIAS:  Fazer um 

encontro com os professores no início 
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de cada semestre letivo. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Ao alocar uma turma em uma sala não 

é feita a verificação da capacidade da 

sala x número de alunos matriculados, 

incluindo os dependentes; Limpeza 

dos ambientes, manutenção e limpeza 

dos quadros branco, pois em várias 

salas não é possível escrever no 

quadro. 

SUGESTÕES: Incluir o número de 

alunos dependentes. Limpeza dos 

quadros com acetona. Troca da 

formica branca, devido ao estado 

ruim. 

PROVIDÊNCIAS: Verificar junto a 

DRA a quantidade de alunos 

matriculados com dependentes; Criar 

turma específica para os dependentes 

em disciplinas com grande índice de 

reprovação; Aquisição de pincéis para 

quadro branco de qualidade 

comprovada. Pincéis genéricos 

comprometem a limpeza do quadro e 

a durabilidade é pequena. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Ar Condicionado, Computadores, 

Notebook e DataShow. 

SUGESTÕES: Manutenção dos 

equipamentos existentes. 

PROVIDÊNCIAS: Aquisição de 

mais ar condicionados para substituir 

os que não têm conserto, aquisição de 
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computadores e DataShow para 

atender aos professores e 

coordenações, bem como substituir os 

danificados. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar a qualidade das aulas 

práticas  

SUGESTÕES: Modernização dos 

laboratórios. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

solicitar aos professores listagem de 

novos equipamentos, bem como sua 

finalidade. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

É preciso criar alternativas para atrair 

a atenção dos alunos e conseguir se 

comunicar de forma real e produtiva 

dentro da sala de aula. 

SUGESTÕES: Criar estratégias para 

valorizar o uso de recursos midiáticos 

com a finalidade de oferecer aos 

alunos conteúdo e linguagem 

dinâmica que contribua para 

incentivar a sua participação. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

instalar Datashow em todas as salas de 

aulas. 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Incorporar as normas técnicas de 

acessibilidade em todos os ambientes 

acadêmicos. 

SUGESTÕES: Usar o escritório 

Modelo do curso de Arquitetura e 
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Urbanismo que trabalhando em 

conjunto com os cursos de 

Engenharias poderá apresentar 

melhores soluções 

PROVIDÊNCIAS: Reunir com a 

equipe do Escritório Modelo e fazer 

um planejamento desta ação. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Carência de insumos e limpeza 

SUGESTÕES: Verificação diária/por 

turno se há necessidades  

PROVIDÊNCIAS: Atribuir está 

função a um funcionário 

 

 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Reduzir o valor dos produtos 

comercializados, bem como a 

melhoria das instalações físicas da 

cantina do Milton. 

SUGESTÕES: Solicitar um valor 

mais acessível e propor através do 

Escritório Modelo uma melhoria da 

infraestrutura da cantina explorada 

pelo Sr. Milton. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar 

adequação de preço aos locatários das 

cantinas e propor junto ao curso de 

Arquitetura e Urbanismo a 

intervenção do Escritório Modelo na 

infraestrutura da Cantina do Milton. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Segurança do campus é precária. 

SUGESTÕES: Melhorar a segurança 
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do campus. 

PROVIDÊNCIAS: Contratação de 

mais pessoal de segurança e que estes 

sejam alocados em áreas onde os 

professores e alunos utilizam e, que 

possuem pouca iluminação, como por 

exemplo no turno da noite na sala das 

coordenações. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento com maior agilidade no 

período de matriculas. 

SUGESTÕES: Aumento de quadro 

de funcionários neste período. 

PROVIDÊNCIAS: Contratar ou 

remanejar funcionários para contribuir 

no período de matriculas. 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento com maior agilidade no 

período de matriculas. 

SUGESTÕES: Aumento de quadro 

de funcionários neste período 

PROVIDÊNCIAS: Contratar ou 

remanejar funcionários para contribuir 

no período de matriculas. 

 

 BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumento do acervo bibliográfico. 

SUGESTÕES: Aquisição de novos 

livros, normas, revistas, etc. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

solicitar aos professores que listem os 

itens a serem adquiridos. 
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SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria na orientação sobre estágio e 

maior zelo com documentos entregues 

ou encaminhados ao setor. 

SUGESTÕES: SIUNE reunir os 

alunos no início do semestre letivo e 

informar sobre as normas de Estágio; 

Utilizar o protocolo web em 

referência a documentos recebidos e 

enviados; Ao mudar os procedimentos 

o SIUNE deve informar às 

coordenações e orientadores de 

estágio. 

PROVIDÊNCIAS: Atribuir esta 

função ao SIUNE, orientando pela 

necessidade do protocolo web. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar o atendimento. Muitas 

reclamações do funcionário atual. 

SUGESTÕES: Troca do funcionário 

PROVIDÊNCIAS: Trocar do 

funcionário 

GRUPOS 

OPCIONAIS 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Fortificar o Estágio Supervisionado. 

SUGESTÕES: Estabelecer uma 

política institucional para o Estágio 

Supervisionado. 

PROVIDÊNCIAS: Criar diretrizes 

que norteiam uma Política de Estágio 

Supervisionado e divulgá-la aos 

alunos e professores. 
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TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Critério na escolha das propostas e 

orientadores, prazo para elaboração, 

produção final para engrandecimento 

da UNIVALE, bem como do curso. 

SUGESTÕES: Criar uma equipe de 

professores orientadores e com 

horário pré-definido para os 

atendimentos. Sendo que nesta equipe 

deve haver professores da área de 

leitura e produção de textos e 

metodologia.  

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

reunião com o colegiado para 

definições das novas regras de TCC e 

linhas de pesquisas/estudos. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Quantidade e diversidade de visitas 

técnicas. 

SUGESTÕES: Expandir as visitas 

técnicas a todos os períodos, 

principalmente dos iniciais que estão 

ansiosos por vivência do curso. 

PROVIDÊNCIAS: Inicialmente 

solicitar aos professores de cada 

período sugestões de visitas técnicas e 

posteriormente agendar as mesmas 

antes do início do semestre. A 

UNIVALE disponibilizar verba para 

estas visitas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comunicação de uma forma geral; 

Regimento Geral; Acesso às 
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informações; Gestão da Qualidade; 

Dependência em disciplinas básicas 

fundamentais ao desenvolvimento das 

aptidões necessárias 

SUGESTÕES: Criar textos padrões 

institucionais. Que as informações 

sejam disponibilizadas a todos; Deve 

ser cumprido por todos. Não deve 

haver regras diferenciadas por cursos; 

Melhorar o acesso às informações 

para os coordenadores; Melhorar a 

qualidade dos processos da 

UNIVALE; Dependências em 

disciplinas básicas fundamentais 

deverão serem cumpridas até no 

máximo 1 ano antes da conclusão do 

curso. 

PROVIDÊNCIAS: UNIVALE deve 

fazer um treinamento com todos os 

funcionários; Não encaminhar para os 

coordenadores as demandas que 

podem ser solucionados pelo 

regimento. Por exemplo: 2ª chamada – 

existe a regra, mas se o coordenador 

autorizar ela pode ser alterada. Este é 

um dos exemplos; O coordenador 

deve ter acesso a tudo que se refere ao 

aluno. Muitas vezes ele precisa 

recorrer a outros setores, 

principalmente à DRA para isso e 

acaba aumentando a demanda de 

outros setores, atrasos nos processos e 

resolução de problemas; Implementar 
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um Sistema de Gestão da Qualidade; 

Alteração Regimental sobre a 

dependência. 

 

Curso: Engenharia de Produção 

Coordenadora: Rossana Cristina Ribeiro Morais 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar a divulgação do PPC para os 

alunos. Melhor divulgação das regras 

das atividades complementares. 

Implementar projetos de pesquisa e 

extensão no âmbito do curso. 

SUGESTÕES: Fazer parcerias com 

outros cursos para o desenvolvimento 

de projetos interdisciplinares. 

PROVIDÊNCIAS: Apresentar o PPC 

para os alunos no 1º período do curso; 

Estimular o corpo docente, em 

parceria com outros cursos, a 

desenvolverem projetos de pesquisa 

que envolvam as áreas de interesse da 

Eng. de Produção; Apresentar as 

regras de atividades complementares 

para os alunos no 1º período e 

disponibiliza-las no portal do aluno. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Divulgar horário de atendimento da 

coordenação; 

PROVIDÊNCIAS: Disponibilizar 

por e-mail e no portal do aluno o 

horário de atendimento da 

coordenação; Estabelecer agenda de 
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reuniões com os representantes de 

turma; 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Contratação de um Engenheiro de 

Produção para atuar no curso; 

PROVIDÊNCIAS: Publicar edital de 

contratação para disciplinas 

específicas da Eng. de Produção 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Carteiras; Ar condicionado 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar 

condições das carteiras das salas; 

Manutenção mais eficiente dos 

aparelhos de ar condicionado 

EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Equipamentos e material de 

laboratório 

PROVIDÊNCIAS: Definir uma 

política de atualização dos 

equipamentos dos laboratórios, bem 

como a compra de insumos para as 

aulas práticas serem realizada em 

tempo hábil. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

PROVIDÊNCIAS: Instalar recursos 

audiovisuais nas salas de aula; 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar e 

aumentar os pontos de acessibilidade 

no Campus 
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INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar a 

limpeza, manter papel higiênico e 

sabão nas instalações sanitárias. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Higiene e opções de lanches mais 

saudáveis  

SUGESTÕES: O curso de Nutrição 

poderia ministrar algumas oficinas de 

manuseio de alimentos, bem como 

sugerir opções mais saudáveis de 

lanches. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES:  Treinamento 

constante de qualidade de 

atendimento 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento 

SUGESTÕES:  Treinamento 

constante de qualidade de 

atendimento 

BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento, agilidade, troca de 

informações 

SUGESTÕES: Reformular o setor 

buscando mais agilidade nos 

processos e fornecendo informações 

mais claras e seguras para os alunos. 
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O SIUNE é o setor institucional que 

tem maior índice de reclamação por 

parte tanto de alunos quanto de 

professores. O processo para uma 

empresa efetivar parceira com a 

UNIVALE está tão lento, que as 

mesmas têm preferido fazer seus 

contratos de estágio com nossos 

alunos via CIEE.  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento e número de máquina 

para os alunos 

SUGESTÕES: Abrir mais um ponto 

de xerox no campus para atendimento 

aos alunos 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Número de vagas; Visitar empresas 

que tem potencial para a oferta de 

vagas de estágio para os alunos da 

Eng. de Produção 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Orientação 

PROVIDÊNCIAS: Organizar 

agendas fixas de orientação dos 

alunos durante o semestre. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Oferta 

PROVIDÊNCIAS: Incentivar os 

professores a fazerem visitas técnicas 

relacionadas as suas disciplinas; 

Promover semestralmente 01visita 

técnica para todo o curso. 
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Curso: Farmácia 

Coordenador: Rafael Silva Gama 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atividades Complementares. O 

processo de validação das atividades 

complementares precisa ser 

reestruturado. A saída de professores 

provocou um certo desencontro de 

informações muitas vezes por falta do 

devido registro.  

SUGESTÕES: Tabular as 

informações apresentadas pelos 

alunos em arquivo compartilhado pela 

coordenação do curso. 

PROVIDÊNCIAS: Realizar 

levantamento de dados anteriores para 

atender à solicitação de alunos que 

afirmam ter entregado os relatórios 

mas não receberam a aprovação; Criar 

arquivo físico para organizar os 

comprovantes e participação em 

atividades complementares. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Disponibilizar mais tempo para 

atendimento aos alunos. 

SUGESTÕES: Aumentar o número 

de horas para atendimento aos alunos. 

PROVIDÊNCIAS: Disponibilizar 

horários de atendimento da 

coordenação no portal do aluno, bem 

como e afixar nas salas de aula.  
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CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

O corpo docente foi reconhecido com 

bem qualificado, entretanto algumas 

observações pontuais como didática e 

compromisso com horário (com 

poucos) devem ser averiguadas. 

SUGESTÕES: Solicitar ao 

representante discente que se reúna 

com os outros representantes de turma 

para discutir as necessidades ou as 

melhorias em relação ao corpo 

docentes. Posteriormente a 

coordenação deve ser comunicada 

formalmente. 

PROVIDÊNCIAS: Averiguar com 

professores a assiduidade e indicar o 

curso Educação 2.0 para os que não 

tem didática satisfatória. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

A manutenção de cadeiras e quadros 

deve ser considerada 

SUGESTÕES: Avaliar as condições 

das salas de aula. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao 

Departamento de Campi a 

manutenção de cadeiras e quadros. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

O acesso à rede Wi-fi poderia facilitar 

o uso de ferramentas tecnológicas nas 

salas de aula. Além disso a chamada 

poderia ser realizada em tempo real. 

SUGESTÕES: Ampliar a rede Wi-fi 

na UNIVALE. 
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PROVIDÊNCIAS: Solicitar à 

amplificação de sinal Wi-fi para salas 

de aula. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Os laboratórios são bem equipados e 

atendem à demanda de aulas práticas 

SUGESTÕES: Continuar com o 

padrão de qualidade de laboratórios e 

aulas práticas 

PROVIDÊNCIAS: Manter a compra 

de reagentes e equipamentos, assim 

com a manutenção de aparelhos dos 

laboratórios. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Os professores têm dificuldade de 

utilizar projetor nas salas de aula, 

devido ao número reduzido de 

equipamentos. 

SUGESTÕES: Instalar projetor nas 

salas de aula. 

PROVIDÊNCIAS: Aquisição de 

projetores para salas de aula 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

A acessibilidade aos portadores de 

necessidade especiais é satisfatória. 

SUGESTÕES: Manter a atenção a 

acessibilidade no campus. 

PROVIDÊNCIAS: Manutenção de 

rampas, pisos, banheiros especiais, 

etc. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

A limpeza e a reposição de papel 

higiênico e sabonete são necessários. 
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SUGESTÕES: Acompanhamento de 

uso de banheiros pelo setor 

responsável. 

PROVIDÊNCIAS:  Solicitar ao setor 

responsável compromisso na 

manutenção das instalações sanitárias 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

A demanda aumentou e as cantinas 

não estão acompanhando; Condições 

sanitárias 

SUGESTÕES: Ampliar o número de 

atendente nas cantinas; Ministrar 

cursos de higiene de alimentos e 

contaminantes.  

PROVIDÊNCIAS: Solicitar 

acompanhamento de condições 

sanitárias nas cantinas 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Temos poucos seguranças para um 

campus tão extenso. 

SUGESTÕES: Aumentar o número 

de seguranças no campus. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar aumento 

do número de seguranças no campus. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

A DRA tem um bom desempenho 

para atividades de sua competência. 

Alguns alunos solicitam aumento do 

número de atendentes 

SUGESTÕES: Verificar se o número 

de atendentes é compatível com a 

demanda do setor. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar 
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avaliação de número de atendentes. 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Alunos solicitam melhor atendimento 

neste setor. 

SUGESTÕES: Avaliar qualidade de 

atendimento do setor. 

PROVIDÊNCIAS: Apresentar 

relatório de avaliação do atendimento 

no setor. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

O número de exemplares de algumas 

disciplinas foi questionado. 

SUGESTÕES: Verificar a quantidade 

de exemplares para livros indicados 

no plano de ensino dos professores. 

PROVIDÊNCIAS: Após verificação 

sugerida, proceder aquisição de ex. 

para títulos em menor número. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento insatisfatório. Pouca 

comunicação com alunos ou 

professores responsáveis pelos 

estágios. 

SUGESTÕES: Estreitar relações com 

alunos e professores de estágio. 

PROVIDÊNCIAS: Manter contanto 

direto e constante com alunos e 

professores para atualizar informações 

a respeito de convênios e mudanças 

de normativas para estágios. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

O número de atendentes é muito 

reduzido para demanda de alunos. 
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SUGESTÕES: Ampliar o número de 

atendentes em horários de pico. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar aumento 

no quadro de funcionários do setor. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Alunos têm dificuldade de encontrar 

empresas que aceitam estagiários. 

SUGESTÕES: A professora 

coordenadora de estágio deve 

intermediar os convênios de estágio 

com empresas da região. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar 

estreitamento de relações entre a 

coordenadora de estágios e empresas 

de interesse dos alunos/curso. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

O TCC foi reestruturado e o conceito 

de alunos foi excelente. 

SUGESTÕES: Continuar com a 

excelência no trabalho 

PROVIDÊNCIAS: Avaliação 

constante das atividades realizadas. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Número pequeno de visitas técnicas 

durante o curso. 

SUGESTÕES: Ampliar o número de 

visitas técnicas para todos os períodos 

do curso. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar aos 

professores referência de cada período 

que organizem visitas técnicas de 

acordo com a área em 

desenvolvimento. 
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Curso: Letras 

Coordenadora: Cátia Cristina Degan Fernandes 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

Satisfatório. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

Elevado grau de satisfação de 

docentes e discentes. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

Elevado grau de satisfação dos 

discentes pelo corpo docente atual do 

curso. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Climatização das salas utilizadas pelo 

curso; Limpeza dos ambientes; 

Bichinhos de luz na sala de aula – 

dificultam as aulas. 

SUGESTÕES: Climatização das 

salas. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento 

para o setor responsável/Reitoria. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atualização dos computadores dos 

laboratórios de informática. 

SUGESTÕES: Aquisição de 

equipamentos novos ou parcerias. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento 

para o setor responsável/Reitoria. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

As aulas práticas já foram 

redimensionadas para o uso de 

equipamentos de informática e uso de 
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Datashow em sala. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorias e atualização dos 

equipamentos de multimídia 

disponíveis na instituição. 

SUGESTÕES: Aquisição de 

equipamentos novos ou parcerias 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento 

para o setor responsável/Reitoria 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

Sem comentários  

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Condições precárias de uso; Limpeza 

mais frequente e adequada. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento 

para o setor responsável/Reitoria 

CANTINAS 
Opção e diversidade de lanche mais 

light 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

Sem comentários 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorias no atendimento ao aluno. 

SUGESTÕES: Aumento do número 

de funcionários para atendimento 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento 

para o setor responsável/Reitoria 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorias no atendimento ao aluno; 

Pouca flexibilidade de negociação; 
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PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento 

para o setor responsável/Reitoria 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Poucos periódicos 

SUGESTÕES: Indicação de 

aquisição 

PROVIDÊNCIAS: Já selecionado 

com aquisição de vários títulos em 

ocasião da visita in loco do MEC no 

final do mês de agosto/2014. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria no atendimento ao aluno; 

Funcionários despreparados para o 

atendimento. 

SUGESTÕES: Treinamento do 

pessoal de atendimento ao aluno e 

renovação do convênio com as escolas 

públicas estaduais. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento 

para o setor responsável/Reitoria. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Mudança da prestadora de serviço 

para melhorias no atendimento ao 

aluno; Muitas filas para atendimento. 

SUGESTÕES: Mudança da 

prestadora de serviço e/ou contratação 

de mais funcionários. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento 

para o setor responsável/Reitoria. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Renovação do convênio com as 

escolas públicas estaduais. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento 
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para o setor responsável/Reitoria. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

Elevado grau de satisfação de 

docentes e discentes. 

VISITAS TÉCNICAS Satisfatório 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Pouca resolução dos problemas 

apontados nas últimas avaliações 

 

 

Curso: Odontologia 

Coordenadora: Erika de Aguiar Miranda Coelho 

 

CURSO 

PROJETOPEDAGÓGI

CO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Está sendo implementado o novo PPC 

onde os planos de ensino já foram 

feitos pelos professores com a 

assessoria do GEPE; Ampliar a 

inserção do curso no campo da 

extensão (novos projetos); Ampliar a 

participação das atividades 

complementares. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Tempo para atendimento ao aluno, 

horário do professor que auxilia a 

coordenação. 

SUGESTÕES: Fazer uma agenda 

fixa para este professor, coordenador 

priorizar o tempo de atendimento ao 

aluno diante das demandas 

institucionais. 

PROVIDÊNCIAS: Inserir no portal 

do aluno os horários de atendimento 
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ao aluno pelo coordenador e professor 

auxiliar. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comprometimento com o ensino e 

com o curso; retorno às indagações 

dos alunos, lançamentos de notas e 

atividades; educação para tratar aluno, 

funcionários e os próprios colegas. 

SUGESTÕES: Melhorar 

relacionamento com os professores e 

priorizar lançamento de notas e 

atividades dentro dos prazos 

institucionais, Curso de Docência no 

Ensino Superior para todo o corpo 

docente, palestra motivacional.  

PROVIDÊNCIAS: Agendar curso 

junto à AEX e palestra com Profº. 

Omar/Coordenador curso de 

Psicologia, ou seja, treinamento e 

conscientização. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, climatização, equipamentos 

multimídia. 

SUGESTÕES: Priorizar limpeza 

entre os intervalos das aulas. 

PROVIDÊNCIAS: Aumento quadro 

funcional. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nas clínicas manutenção periódica 

dos equipamentos novos e 

substituição urgente dos equipamentos 

já sucateados, climatização e limpeza.  

SUGESTÕES: Compra de novos 
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equipamentos, manutenção periódica 

dos mesmos e, aumento do quadro 

funcional; melhorar a climatização e 

limpeza. 

PROVIDÊNCIAS: Contratar mais 

técnicos para o setor de manutenção, 

compra de novos equipamentos para 

as clínicas. Construção de uma nova 

clínica. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Manutenção periódica dos 

equipamentos, e substituição daqueles 

já sucateados pelo longo tempo de uso 

ininterrupto, climatização e limpeza. 

SUGESTÕES: Compra de novos 

equipamentos, manutenção periódica 

dos mesmos e, aumento do quadro 

funcional; melhorar a climatização e 

limpeza. 

PROVIDÊNCIAS:  

Contratar mais técnicos para o setor 

de manutenção, compra de novos 

equipamentos para as clínicas. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Data show nas salas de aula, 

multimídia nos ambientes (áudio e 

vídeo). 

SUGESTÕES: Aquisição e 

manutenção de novos equipamentos. 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acesso também para deficientes 

visuais e auditivos. 

SUGESTÕES: Sinalização específica 
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ESPECIAIS para os casos citados. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, materiais de higiene pessoal, 

sinalização, portas, acentos, torneiras 

SUGESTÕES: Aquisição de novos 

equipamentos e manutenção. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Higiene e limpeza, atendimento, 

cardápio orientado, atenção os 

horários de maior movimento de 

estudantes no campus. 

SUGESTÕES: Cuidados com 

manipulação e conservação de 

alimentos, treinamento para 

atendentes, diversificar cardápio, 

evitar alimentar animais que estejam 

próximos ao local de alimentação. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Contato com os seguranças, locais de 

pouca iluminação. 

SUGESTÕES: Disponibilizar aos 

coordenadores e professores um 

número de contato fácil com os 

seguranças, iluminação do 

estacionamento e poda das árvores. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Informações sobre todos os tipos de 

serviços oferecidos. 

SUGESTÕES: Disponibilizar a todos 

informativo descritivo detalhado dos 

serviços prestados. 

SFC-TESOURARIA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Informações sobre todos os tipos de 
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serviços oferecidos. 

SUGESTÕES: Disponibilizar a todos 

informativo descritivo detalhado dos 

serviços prestados 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Número de funcionários no setor, 

sistema eletrônico de alerta de atraso 

na entrega dos livros. 

SUGESTÕES: Aumento o quadro 

funcional, retornar com o sistema 

eletrônico de alerta de atraso na 

entrega dos livros. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Número de funcionários no setor, 

tempo de análise dos documentos, 

tramitação dos documentos de 

convênios e termos, retorno dos 

processos de convênio, revisão do 

modelo de relatório padrão de estágio 

SUGESTÕES: Aumento do quadro 

funcional. Aperfeiçoar o tempo de 

análise de documentos relativos aos 

estágios, simplificação dos processos 

dos convênios e termos de 

compromisso, agilizar retorno dos 

processos de convênio aos 

proponentes e ao curso em questão, 

revisão do modelo de relatório padrão 

dos estágios. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumento do quadro funcional, 

aumento do horário de funcionamento 

do setor, capacitação dos funcionários 
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lotados no setor para o atendimento ao 

público. 

SUGESTÕES: Aumento do quadro 

funcional. Ampliar horários de 

funcionamento, capacitar os 

funcionários do setor para prestação 

deste serviço. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Campos de estágio, visibilidade dos 

estágios, bando de dados. 

SUGESTÕES: Diversificar os 

campos de estágios, divulgar os 

trabalhos realizados no estágio, 

produzir dados científicos. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Visibilidade das produções científicas. 

SUGESTÕES: Produzir meios de 

divulgação destes trabalhos. 

VISITAS TÉCNICAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

O Curso não possui visitas técnicas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Serviço de Xerox para estudantes, 

verificação diária do funcionamento 

dos ambientes de mídia disponíveis na 

academia/manutenção preventiva. 

SUGESTÕES: Promover a inserção 

de uma empresa concorrente, destacar 

um funcionário para manutenção dos 

equipamentos de multimídia e 

informação acerca das condições de 

funcionamento dos ambientes. 
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Curso: Pedagogia 

Coordenador: Reginaldo Leandro Plácido 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Os itens avaliados estão em processo 

de reformulação em função do novo 

projeto pedagógico do curso. 

SUGESTÕES: Construção colegiado 

do projeto pedagógico com 

participação de docentes e discentes e 

corpo técnico administrativo; Após a 

construção do projeto, 

disponibilização do mesmo para 

acesso online; Caracterizar o PIBID 

como projeto de extensão das 

licenciaturas; Transformar as 

atividades dos laboratórios em ações 

de extensão; Implementar o projeto 

Brincando na Praça como ação de 

extensão das licenciaturas; 

Estabelecer linhas de pesquisa 

específicas do curso a partir de uma 

linha curricular institucional das 

licenciaturas: Formação e profissão 

docente; Trabalhar as orientações de 

TCC na perspectiva de grupos de 

estudo; Incentivar a iniciação 

científica, numa relação 

interdisciplinar, a partir das atividades 

integradoras com a realização de um 

evento científico por semestre; 

Associar as APS às atividades 

integradoras, assumindo, portanto, 



118 

caráter de iniciação científica; 

Estabelecer o quadro de equivalências 

das atividades complementares e 

divulgá-lo junto aos alunos; Trabalhar 

as atividades complementares a partir 

de áreas que estejam atreladas à 

formação do aluno; Implementação de 

uma revista científica comum às 

licenciaturas. 

PROVIDÊNCIAS: Todos os itens 

indicados nas sugestões estão sendo 

discutidos em Colegiado e NDE, com 

implementação prevista para 2015/1 e 

2015/2. 

COORDE-NAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento 

SUGESTÕES: Divulgar amplamente 

os horários de atendimento da 

coordenação do curso; Organizar 

planilha de agendamentos na 

secretaria das coordenações. 

PROVIDÊNCIAS: Foi encaminhado 

à Pró-Reitoria tabela com os horários 

de atendimento. A coordenação do 

curso elaborou uma planilha de 

agendamentos, que será encaminhada 

à secretaria de coordenação. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Excesso de atividades e 

inflexibilidade da postura didática de 

alguns docentes. 

SUGESTÕES: Ampliar as práticas de 

atividades interdisciplinares, 
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reduzindo o número de atividades, e 

qualificando o processo de ensino-

aprendizagem; Discutir com os 

docentes em reuniões de estudo 

postura didática e métodos de 

avaliação. 

PROVIDÊNCIAS: Foram 

apresentadas aos professores novas 

propostas para atividades integradoras 

e APS. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acessibilidade, ar condicionado /           

ventiladores; Limpeza; Acústica das 

salas de aula do 3º andar do ED2. 

SUGESTÕES: Consertar os 

aparelhos de ar condicionado; 

Melhorar o cuidado com a limpeza 

dos ambientes. 

PROVIDÊNCIAS: Já foi diversas 

vezes solicitado ao DEC, que retorna 

dizendo que as providências serão 

tomadas, mas ainda não foram. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Bebedouros no ED2, ar condicionado 

em algumas salas, ar condicionado 

nos auditórios. 

SUGESTÕES: Que os equipamentos 

sejam revisados o mais rápido 

possível. 

PROVIDÊNCIAS: Já foi diversas 

vezes solicitado ao DEC, que retorna 

dizendo que as providências serão 

tomadas, mas ainda não foram. 
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LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Brinquedoteca; LAD. 

SUGESTÕES: Aparelhos de ar 

condicionado nos ambientes e 

banheiro infantil na Brinquedoteca; 

Aquisição de mobiliário para o LAD; 

Aquisição de insumos para estes 

espaços. 

PROVIDÊNCIAS: Durante o 

semestre a Reitoria e Pró-Reitoria 

solicitaram os espaços físicos onde 

hoje são os laboratórios da 

Brinquedoteca e do LAD, como troca 

foi disponibilizado o espaço físico do 

Ateliê de Design. Encaminhamos ao 

SEPLAM as devidas providências 

para adequação do espaço e o referido 

setor elaborou a planta e planilha de 

custos. Aguardamos o posicionamento 

da gestão institucional, lembrando que 

espaços são imprescindíveis para a 

continuidade das aulas. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Equipamentos de multimídia dos 

auditórios. 

SUGESTÕES: Que os equipamentos 

sejam revisados o mais rápido 

possível. 

PROVIDÊNCIAS: Já foi diversas 

vezes solicitado ao DEC, que retorna 

dizendo que as providências serão 

tomadas, mas ainda não foram. 
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INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acesso às salas de aula. Muitos casos 

de alunas gestantes na Pedagogia; 

Rampas de acesso no ED2. 

SUGESTÕES: Retornar as turmas 

para suas salas de origem; Melhoria 

das rampas de acesso no ED2, que não 

estão adequadas ao acesso de 

cadeirantes. 

PROVIDÊNCIAS: Estamos 

solicitando o retorno para a sala do 1º 

andar. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, sabonete líquido, papel 

toalha e papel higiênico. 

SUGESTÕES: Que seja 

disponibilizado papel higiênico em 

maior quantidade; A disponibilização 

de um sabonete líquido para banheiros 

públicos; Disponibilização de papel 

toalha; Maior cuidado com a limpeza. 

PROVIDÊNCIAS: As solicitações já 

foram encaminhadas ao DEC. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Não houve nenhuma consideração 

específica sobre o assunto. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Maior número de vigilante no 

campus; Espaços sem iluminação no 

campus. 

SUGESTÕES: Que a vigilância 

possa fazer um trabalho de orientação 

para a circulação no campus; Que 
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todas as luzes externas fiquem acessas 

até às 22h30. Investimento na 

iluminação no campus. 

SETORES 

ADMINISTRA-

TIVOS E 

ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Filas de atendimento. 

SUGESTÕES: Que seja possível 

pagar o boleto mesmo após vencido 

na tesouraria; Nos períodos de maior 

movimento na DRA poderiam ser 

disponibilizados outros profissionais 

para agilizar o atendimento e reduzir 

as filas e o tempo de espera. 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Pagamento de boletos vencidos. 

SUGESTÕES: Que seja possível 

pagar os boletos vencidos na 

tesouraria. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acervo: atualização e volumes. 

SUGESTÕES: Atualização do acervo 

e adequação do número de obras de 

cada título. 

PROVIDÊNCIAS: Atualização das 

ementas e das bibliografias que serão 

encaminhadas como solicitação de 

aquisição de novos títulos. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Problemas de documentação e 

convênios institucionais; 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Atualizar a 

documentação e convênios (neste 

semestre tivemos alunas retiradas do 
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campo de estágio por falta de 

convênio e da morosidade do SIUNE 

no processo de liberação da 

documentação); Elaboração de um 

manual de informação e atendimento 

ao aluno. 

PROVIDÊNCIAS: As questões 

relativas à documentação já foram 

encaminhadas ao SIUNE e à 

PROACAD. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Poucos funcionários para 

atendimento. 

SUGESTÕES: Melhorar o 

equipamento e ampliar o número de 

funcionários no atendimento. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Este item está em processo de 

reformulação em função do novo 

projeto pedagógico do curso. 

SUGESTÕES: Articulação entre 

estágio, PIBID e atividades 

complementares. 

PROVIDÊNCIAS: Da mesma forma 

que demais itens do projeto, o estágio 

está em processo de reformulação, 

buscando efetivar uma proposta mais 

significativa. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Este item está em processo de 

reformulação em função do novo 

projeto pedagógico do curso. 

SUGESTÕES: Estabelecer uma 
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coordenação de TCC no curso; 

Elaboração das linhas de pesquisa; 

Maior período de orientação; 

Elaboração dos trabalhos em duplas e 

não mais em grupos; Elaboração de 

artigos, com vistas à publicação e 

continuação de estudos, no lugar da 

monografia. 

PROVIDÊNCIAS: Da mesma forma 

que demais itens do projeto, o estágio 

está em processo de reformulação, 

buscando efetivar uma proposta mais 

significativa. 

VISITAS TÉCNICAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Não houve direcionamento. 

 

 

Curso: Psicologia 

Coordenador: Omar de Azevedo Ferreira 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Projeto pedagógico: Está sendo 

implementado, não temos ainda 

resultados das propostas que estão 

sendo executadas; Ampliar a inserção 

do curso no campo da extensão (novos 

projetos); Ampliar a participação das 

atividades complementares. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Tempo para atendimento ao aluno. 

SUGESTÕES:  Priorizar o tempo de 

atendimento frente ao aluno, diante 

das demandas institucionais. 
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PROVIDÊNCIAS:  Priorizar o tempo 

de atendimento frente ao aluno, diante 

das demandas institucionais. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Relação professor / alunos, 

lançamento de notas e atividades. 

SUGESTÕES: Melhorar 

relacionamento com alunos, priorizar 

lançamento de notas e atividades 

atendendo a prazos institucionais. 

PROVIDÊNCIAS: Treinamento e 

conscientização. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, climatização. 

SUGESTÕES: Priorizar limpeza 

entre o horário vespertino e noturno. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Ar condicionado, pincel, quadro, 

carteiras. 

SUGESTÕES: Manutenção e 

substituição de alguns itens. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

SPA salas de atendimento e 

ludoterapia, climatização, secretaria. 

SUGESTÕES: Melhorar a 

climatização nas salas.  

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Data show sala de aula, multimídias 

nos ambientes (áudio e vídeo). 

SUGESTÕES: Aquisição de novos 

equipamentos e manutenção. 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acesso também para deficientes 
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PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

visuais e auditivos.  

SUGESTÕES: Sinalização específica 

para os casos citados. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, materiais de higiene pessoal, 

sinalização, portas, acentos, torneiras. 

SUGESTÕES: Aquisição de novos 

equipamentos e manutenção. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Higiene e limpeza, atendimento, 

cardápio, atenção aos horários de 

maior movimento. 

SUGESTÕES: Cuidados com 

manipulação e conservação de 

alimentos, treinamento para 

atendentes, diversificar o cardápio. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Contato com os seguranças, locais de 

pouca iluminação. 

SUGESTÕES: Disponibilizar aos 

coordenadores e professores um 

número de contato fácil com os 

seguranças, iluminação de 

estacionamentos e poda de arvores. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Informações sobre todos os tipos 

serviços oferecidos.  

SUGESTÕES: Disponibilizar a todos 

informativo de descrição detalhada dos 

serviços prestados. 

SFC-TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Informações sobre os todos os tipos 

serviços oferecidos.  
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SUGESTÕES: Disponibilizar a todos 

informativo de descrição detalhada dos 

serviços prestados. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Número de funcionários no setor, 

sistema eletrônico de alerta de atraso 

na entrega dos livros. 

SUGESTÕES: Aumentar o número 

de funcionários no setor, retornar com 

o sistema eletrônico de alerta de atraso 

na entrega dos livros. 

SIUNE 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Número de funcionários no setor, 

tempo de análise de documentos, 

tramitação de documentos convênios e 

termos, retorno dos processos de 

convenio, revisão do modelo de 

relatório padrão de estágio.  

SUGESTÕES:  Aumento do número 

de funcionários no setor, aperfeiçoar o 

tempo de análise de documentos 

relativos aos estágios, simplificar a 

tramitação de documentos convênios e 

termos de compromisso de estágios, 

aperfeiçoar o retorno dos processos de 

convenio aos proponentes e ao curso 

em questão, revisão do modelo de 

relatório padrão de estágio.  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Número de funcionários no setor, 

horários de funcionamento, 

capacitação do funcionário para 

atendimento ao público. 
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SUGESTÕES: Aumentar o número 

de funcionários no setor, ampliar os 

horários de funcionamento, capacitar o 

funcionário do setor para atendimento 

ao público. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Campos de estágio, visibilidade dos 

estágios, banco de dados. 

SUGESTÕES: Diversificar os 

campos de estágios, divulgar os 

trabalhos realizados no estágio, 

produzir dados científicos sobre estes. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Visibilidade das produções científicas. 

SUGESTÕES: Produzir meios de 

divulgação destes trabalhos. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Incentivar a visita técnica 

SUGESTÕES: Proporcionar meios 

para professores e alunos e realizarem 

visitas técnicas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Serviço de Xerox para estudantes, 

verificação diária do funcionamento 

dos ambientes de mídia disponíveis na 

academia. 

SUGESTÕES: Promover a inserção 

outra empresa concorrente, destacar 

um funcionário para verificação diária 

dos ambientes de mídia para os 

reparos e informações acerca das 

condições de funcionamento dos 

ambientes. 
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Curso: Serviço Social 

Coordenadora: Aloídes de Souza Oliveira 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Extensão; pesquisa. 

SUGESTÕES: Investimento na 

oferta de novos cursos de extensão. 

PROVIDÊNCIAS: Criação de novos 

cursos de extensão. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar.  

CORPO DOCENTE 

 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Cumprimento com datas determinadas 

para lançamento de notas no portal do 

aluno. 

SUGESTÕES: Melhora nos 

mecanismos de cobranças. 

(Advertência não só verbal, mas por 

escrito também). 

PROVIDÊNCIAS: Advertência 

escrita para os professores que não 

cumprem as datas. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Estrutura das salas. 

SUGESTÕES: Melhorar a qualidade 

da ventilação e entrada de ar nas salas. 

PROVIDÊNCIAS: Instalação de ar 

condicionado e ou aquisição de mais 

ventiladores nas salas. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Quantidade de equipamentos 

disponíveis. 

SUGESTÕES: Aquisição de novos 
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equipamentos de maneira a atender a 

demanda existente. 

PROVIDÊNCIAS: Aquisição de 

novos equipamentos. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Laboratórios de informática. 

SUGESTÕES: Melhora nos serviços 

de acesso à Internet 

PROVIDÊNCIAS: Melhora no sinal 

da Internet 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Quantidade disponível. 

SUGESTÕES: Aquisição de novos. 

PROVIDÊNCIAS: Aquisição de 

novos equipamentos. 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sinalização dos locais. 

SUGESTÕES: É necessário que 

sejam instalados sinalizadores, 

identificando estes locais. 

PROVIDÊNCIAS: Instalação de 

sinalizadores indicando os locais 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, Papel higiênico disponível. 

CANTINAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar.  

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SFC-TESOURARIA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 
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BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SIUNE 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Melhorar a qualidade 

e o tempo de atendimento. 

PROVIDÊNCIAS: Informar os 

setores responsáveis 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

TRAB. CONCLUSÃO 

DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

 

 

Curso: Superior de Tecnologia em Gestão Pública 

Coordenador: Sérgio dos Santos Reis 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Reestruturar o PPC e ajustes de matriz 

SUGESTÕES: Após reuniões do 

NDE e colegiado foi proposta ajustes 

e mudanças para atender a demanda 

do mercado e alunos. 

PROVIDÊNCIAS: Fev./2015 início 

da confecção do PPC. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Integração. 

SUGESTÕES: Reuniões com corpo 

docente. 
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PROVIDÊNCIAS: Convocação. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Cadeiras e multimídia. 

SUGESTÕES: Mudanças de 

cadeiras. 

PROVIDÊNCIAS: Orçamento 2015. 

EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sistemas de Gestão Pública. 

SUGESTÕES: Parceria com novos 

fornecedores. 

PROVIDÊNCIAS: Acionar novos 

parceiros. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Multimídia. 

SUGESTÕES: aquisição de 

multimídia. 

PROVIDÊNCIAS: aquisição de 

projetor.  

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

CANTINAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Câmeras de Segurança na portaria 

para coibir roubos das motos e 

discentes. 
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SUGESTÕES: Colocação de mais 

câmeras. 

PROVIDÊNCIAS: Colocar no 

orçamento câmera. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SFC-TESOURARIA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aquisição de novos livros. 

SUGESTÕES: Listar novos livros 

para aquisição. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar comprar 

de novos livros. 

SIUNE 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

XEROX 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

NSA. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Desenvolvimento dentro de Projeto 

Integrador III. 

SUGESTÕES: Apresentação do Pré-

Projeto. 

PROVIDÊNCIAS: Implantação.  
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Curso:  Superior de Tecnologia em Produção Publicitária  

Coordenador:  Dileymárcio de Carvalho Gomes  

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Passará pela primeira avaliação do 

MEC por se tratar de curso em 

implantação. Expectativa ainda no 1° 

Semestre de 2015.  

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comunicação Unificada aos alunos. 

SUGESTÕES: Encontro quinzenais 

com representantes de turmas e alunos 

convidados.  

PROVIDÊNCIAS: Definição de 

calendário para 2015/1.  

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Organização e planejamento de aulas. 

SUGESTÕES: Apresentação e 

cumprimento do regimento quanto a 

disponibilização do plano de aula. 

PROVIDÊNCIAS: Verificação por 

parte da coordenação na primeira 

semana de aula. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, ar-condicionado. 

SUGESTÕES: Implantação e 

instalação.  

PROVIDÊNCIAS: Definição junto a 

FPF /REITORIA.  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Implantação do escritório de 

publicidade.  



135 

SUGESTÕES: Acompanhamento 

junto a FPF E REITORIA. 

PROVIDÊNCIAS: Definição da 

liberação da verba captada junto ao 

programa PRO-JOVEM que seria 

destinada a esse fim.  

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aquisição de novo laboratório de PC 

Adequação da Rádio com aquisição 

de estação própria.  

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aquisição de pelo menos 2 DATA-

SHOW.  

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, disponibilização de papel 

toalha ou secadora de mão.  

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Restaurante funcionando a noite.  

SUGESTÕES: 

Adequação do cardápio com jantar.  

PROVIDÊNCIAS: Definir com as 

cantinas.  

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comunicação com os mesmos. 

SUGESTÕES: Definir telefones e 

acesso aos seguranças de forma 

unificada.  

PROVIDÊNCIAS: Disponibilização 
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de sinal de alerta em casa de algum 

perigo.  

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

DRA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

SFC-TESOURARIA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aquisição de bibliografia atualizada 

do curso.  

SUGESTÕES: Cumprimento dos 

Planos de Ensino. 

PROVIDÊNCIAS: 

Aquisição dentro do prazo por conta 

da avaliação do MEC.  

SIUNE 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Nada a pontuar. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumentar o número de terceirizados.  

SUGESTÕES: Abertura de pelo 

menos mais uma empresa prestadora 

de serviço. 

PROVIDÊNCIAS: Definição ainda 

no primeiro semestre de 2015  

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Definição de calendário. 

SUGESTÕES: Estabelecimento de 

uma visita técnica por semestre no 

curso.  

PROVIDÊNCIAS: Implantação já no 

primeiro semestre de 2014.  
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Análise crítica das avaliações dos Cursos de graduação 

 

            A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIVALE, após a leitura dos 

quadros/relatórios preenchidos pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação, realiza uma 

análise crítica sinalizando ações emergenciais para a melhoria da qualidade dos cursos da 

Instituição.   

Destaca-se portanto, os pontos e aspectos que necessitam de maior atenção dos 

gestores: 

 Refazer / Atualizar Projetos Pedagógicos;  

 Divulgar os Projetos Pedagógicos para alunos e professores; 

 Falta de incentivo para as Atividades de Extensão (Alunos e professores); 

 Pesquisa: Ausência dos professores doutores;  

 Otimizar os atendimentos dos coordenadores; 

 Disponibilização e Divulgação de horários específicos para atendimento aos alunos / 

professores e outros; 

 Estabelecer agenda de reuniões com representantes de turmas; 

  Contratações de secretárias para coordenações; 

  Priorizar o tempo de atendimento frente ao aluno diante das demandas institucionais; 

 Falta de comprometimento com ensino e com o curso por parte de alguns professores; 

 Organização e planejamento das aulas; 

 Inflexibilidade da postura didática; 

 Melhorar a didática de alguns professores;  

 Melhorar a relação professor / aluno; 

 Melhorar o acústica e conforto das salas de aulas; 

 Comprar quadros brancos para salas de aulas; 

 Consertar as carteiras das salas de aulas; 

 Melhorar o acesso as salas do LabCéu  

 Manutenção e aquisição de Multimídia;  

 Ampliar o número de bebedouros; 

 Consertar os bebedouros; 

 Melhorar a infraestrutura dos laboratórios; 

 Aquisição de equipamentos; 
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 Manutenção dos equipamentos de laboratórios; 

 Modernização dos laboratórios; 

 Aquisição de matérias para as aulas práticas; 

  Construção de uma nova clínica; 

  Aquisição de novos equipamentos de Clínica; 

  Manutenção preventiva das clínicas e laboratórios; 

 Número insuficiente de material de multimídia; 

 Aquisição de notebook e data show  

 Adequar a acessibilidade para deficientes físicos, visuais e auditivos; 

 Manutenção e melhora a limpeza dos banheiros; 

 Falta de matérias de higiene (sabão liquido, papel higiênico e papel toalha); 

 Melhorar as condições de higiene; 

 Melhorar os preços; 

 Otimizar o funcionamento do restaurante no período noturno 

 Melhorar o serviço de segurança no Campus; 

 Melhorar a iluminação do campus; 

 Ampliar o número de Vigilantes; 

 Deixar as Luzes acessas até as 22:30; 

 Sinalização do Campus; 

 Melhorar a qualidade e agilidade de atendimento no DRA; 

 Melhorar a qualidade e agilidade de atendimento na Tesouraria; 

 Aceitar o pagamento de boleto vencido na Tesouraria; 

 Atualizar/melhorar o acervo na biblioteca. 

    Fortalecer o estágio supervisionado; 

    Articulação do estágio com PIBID e atividades complementares; 

    Melhorar o critério de escolhas dos temas e orientadores no TCC; 

    Disponibilização de verbas para Visitas Técnicas; 

    Ampliar o sistema de Internet no campus e em salas de aulas; 

    Melhorar a Comunicação interna e acesso às informações; 

    Criar textos padrões Institucionais para disponibilizar a toda comunidade interna e 

externa; 

    Intensificar os mecanismos de divulgação dos Cursos; 



139 

    Melhorar os Multimídias dos Auditórios; 

    Em relação aos PTA’s é necessária uma formação específica para cada função com 

treinamentos rotineiros; 

 

          SIUNE  

 Melhorar o atendimento; 

 Maior agilidade no atendimento; 

 Maior zelo com os documentos entregues; 

 Atualizar a documentação e convênios; 

 Reformular o setor; 

 Definições de atribuições e funções; 

 Elaboração de um Manual de informação e atendimento ao aluno.   

 

Xerox Administrativo: 

  Melhorar o atendimento; 

  Realizar trabalhos diferenciados; 

  Substituição de funcionários; 

  Ampliar o horário de atendimento.   

 

Xerox para alunos: 

     Aumentar o número de pontos de Xerox no campus; 

     Ampliar o horário de atendimento; 

     Realizar trabalhos diferenciados; 

     Melhorar o atendimento aos alunos; 

     Ampliar o número de funcionários. 
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        CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: Análises Clínicas e Gestão de 

Laboratório 

 

 

 

    CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: Direito do Trabalho, Processo do 

Trabalho e     Práticas Trabalhistas  

 

                   RESULTADOS ALCANÇADOS ANÁLISE CRÍTICO / 

REFLEXIVA  

Potencialidades 

 

Fragilidades 

Corpo docente qualificado, com 

atuação profissional no mercado 

profissional. 

Metodologias interativas. 

Apoio técnico / administrativo da 

Assessoria de Extensão/Setor de 

Pós-graduação.  

Autonomia dos coordenadores. 

Realização de atividades em parceria 

com os Laboratórios de Análises 

Clínicas local/regional. 

Os laboratórios 

necessitam de 

equipamentos e 

materiais próprios para 

a realização das aulas 

práticas do curso. 

O curso ofertado atende às 

demandas locais e regionais 

e contribui para a formação 

continuada dos egressos do 

curso de Farmácia. 

 

 

                   RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

ANÁLISE CRÍTICO / 

REFLEXIVA 
 

Potencialidades 

 

Fragilidades 

Qualidade do corpo 

docente com referência no 

mercado de trabalho. 

Atuação de professores 

externos. 

Necessita intensificar as 

atividades práticas no 

curso. 

O curso tem seus pontos positivos 

que estão sempre em destaque, capaz 

de atender as necessidades de cada 

aluno para atuação no mercado de 

trabalho. 
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CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS E PROJETOS SOCIAIS 

Gestão democrática na 

organização e 

funcionamento do curso. 

Constantes alterações no 

calendário, ainda que 

por motivos 

justificáveis. 

O Projeto Pedagógico do Curso 

orienta todas as ações acadêmicas. 

Colaboração técnica nas 

questões de administração e 

pedagógicas na 

coordenação do curso. 

 

 

 

 

           RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

ANÁLISE CRÍTICO / 

REFLEXIVA 
      Potencialidades     Fragilidades 

A contratação / designação de 

docentes com formação 

profissional de qualidade e que 

atuam diretamente com as 

políticas públicas tem 

contribuído com as discussões 

fundamentadas em aparatos 

teóricos e práticos dos processos 

de planejamento, elaboração, 

monitoramento e avaliação de 

políticas públicas e projetos 

sociais;  

Atuação de professores externos 

à UNIVALE na pós-graduação; 

Garantia de uma gestão 

Alteração do 

cronograma das aulas 

no decorrer do 

semestre, ainda que por 

motivos justificáveis. 

A oferta de cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu e também 

Stricto Sensu pela UNIVALE 

demonstra o compromisso com a 

manutenção da qualidade da 

educação continuada no ensino 

superior, buscando uma 

formação técnica, científica e 

profissional atualizada e 

comprometida com as demandas 

sociais.  

No cenário social é possível 

perceber certa carência de 

profissionais capacitados em 

relação aos processos de 
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democrática na Administração 

do Curso, possibilitando assim o 

diálogo entre as instâncias 

acadêmicas e a autonomia da 

coordenação nos processos 

administrativos e acadêmicos de 

gestão do curso como 

seleção/contratação dos 

docentes e revisão/alteração do 

projeto pedagógico de acordo 

com as demandas regionais; 

Assessoramento técnico e 

pedagógico de forma continuada 

da equipe da AEX na 

administração dos cursos; 

Espaço físico (infraestrutura, 

instalações físicas, sala de aula 

climatizada, recursos didáticos 

disponibilizados) da UNIVALE 

dentro dos padrões de qualidade, 

corroborando para o 

cumprimento das atividades 

propostas; 

Currículo do Curso em 

consonância com as condições 

necessárias à formação 

profissional em Gestão de 

Políticas Públicas e Projetos 

Sociais, com capacidade crítica 

e analítica diferenciada no 

mercado de trabalho; 

Curso com um corpo discente 

diversificado e interdisciplinar, 

planejamento, gestão e 

implementação de políticas 

públicas e projetos sociais, 

principalmente, considerando 

que os recursos públicos 

destinados à área social são cada 

vez mais escassos e as demandas 

sociais crescem 

assustadoramente. 

Diante de tal contexto, 

aumentam-se as exigências por 

uma gestão social “eficiente, 

eficaz e efetiva” das ações 

relacionadas aos processos de 

gestão das políticas públicas e 

programas e projetos sociais.  

Nesta perspectiva, o Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em 

Gestão de Políticas Públicas e 

Projetos Sociais vem 

qualificando os profissionais 

envolvidos em políticas públicas 

e projetos sociais, pois sua 

estrutura curricular está 

sintonizada com as 

particularidades e singularidades 

das demandas da conjuntura 

atual.  

A avaliação continuada do curso 

vem possibilitando o seu 

aprimoramento, levando em 

consideração as mudanças 

políticas, econômicas, sociais e 
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           CURSO:PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: Ortodontia  

 

formado por profissionais de 

diversas áreas como Pedagogia, 

Direito, Enfermagem, 

Jornalismo, Serviço Social e 

Psicologia, inseridos na política 

pública local e regional; 

Organização do curso em aulas 

quinzenais e presenciais, 

possibilitando ao aluno a 

compatibilidade do curso com 

as suas atividades profissionais.  

culturais que assolam a vida 

societária contemporânea, 

propiciando assim uma 

formação capaz de dar respostas 

às diversas demandas colocadas 

ao profissional no mercado de 

trabalho.  

 

                   RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

ANÁLISE CRÍTICO / 

REFLEXIVA 
        Potencialidades        Fragilidades 

Corpo docente: 

Altamente qualificado e com 

comprovada experiência docente 

e em clínica particular. 

Altamente comprometido com o 

curso. 

 Acredito que o curso está 

transcorrendo de acordo 

com a proposta que consta 

no seu projeto pedagógico, 

capacitando os alunos a 

atuarem no diagnóstico, 

prevenção, interceptação e 

tratamento das anomalias 

dento-faciais, com efetiva 

articulação entre teoria e 

prática.  

 Corpo discente:  

Comprometido com o curso, 

apresentando frequência e 

assiduidade nas atividades 
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programadas. 

Todos já com alguma experiência 

no mercado de trabalho. 

Capacidade de trabalhar de forma 

interdisciplinar. 

Bom relacionamento com os 

pacientes atendidos na clínica. 

Pacientes 

Satisfação com o atendimento 

prestado aos mesmos. 

  

Infraestrutura 

Adequada para a oferta do curso, 

consistindo de uma sala de aula 

climatizada, com recursos 

multimídia, sendo que o 

equipamento multimídia não é 

específico do curso, mas sim do 

setor de pós-graduação da 

UNIVALE; um laboratório 

climatizado; uma clínica com 12 

equipos climatizada; um banheiro 

para funcionários e alunos; uma 

sala de espera para os pacientes; 

duas atendentes de clínica; um 

computador com impressora; 

telefone 

 

 

Infraestrutura 

Computador antigo, muito 

lento. 

Falta de armários para 

arquivamento adequado da 

documentação dos 

pacientes e dos materiais 

de uso na clínica 

(necessário 2 armários 

grandes de aço, com 

chaves). 

- Sala de espera muito 

quente, gerando grande 

desconforto aos pacientes 

e às funcionárias que 

ficam no setor. A mesma 

precisa ser climatizada, 

pelo menos com um 

ventilador mais potente, 

tipo tufão. 

- Investimento na melhoria 

do acervo bibliográfico 

específico do curso. 
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   CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: Psicopedagogia  

 

 

         CURSO PÓS-GRADUAÇÃO: Saúde Mental e Atenção Psicossocial  

 

       RESULTADOS ALCANÇADOS  

ANÁLISE CRÍTICO / 

REFLEXIVA 
  Potencialidades       Fragilidades 

Corpo docente qualificado, 

com atuação profissional no 

mercado profissional. 

Oferta do curso para 

início no meio do 

semestre (sugestão: 

oferta em nov./dez. para 

início em fevereiro; 

maio/junho para início 

em agosto. 

Os cursos ofertados atendem as 

demandas da região e fortalecem 

A Universidade no seu papel de 

formação continuada. 

Metodologias interativas. 

 

Aumento das práticas 

disciplinares em 

laboratórios. 

 

Apoio técnico / 

administrativo da assessoria 

C/H presencial muito 

alta. 

 

 

Autonomia dos 

coordenadores 

  

              RESULTADOS ALCANÇADOS     ANÁLISE CRÍTICO /         

REFLEXIVA     Potencialidades            Fragilidades 

Projeto Pedagógico revitalizado 

com proposta do curso consoante 

com políticas públicas do setor, 

relevante para atender 

necessidade do mercado na região 

leste de Minas Gerais. 

 A atualização do Projeto 

Pedagógico com inclusão de 

atividades que criem 

condições para o 

desenvolvimento das 

competências necessárias ao 
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mercado e atrativas aos 

especializandos são 

fundamentais para o alcance 

dos objetivos propostos.  

Utilização de estratégias didáticas 

inovadoras como as Atividades 

Integrativas onde os 

especializandos realizam 

atividades práticas nos serviços 

públicos que ofertam atenção 

psicossocial. 

 Um Projeto Pedagógico que 

favoreça a formação 

profissional e a 

transformação social da 

região leste de Minas Gerais 

em conformidade com as 

políticas públicas vigentes e 

orientações da Organização 

Mundial de Saúde fortalece 

o papel institucional da 

UNIVALE. 

Professores com titulação, 

experiência profissional na área 

das disciplinas ministradas e com 

vínculo de trabalho nos serviços 

públicos que ofertam atenção 

psicossocial na região leste de 

Minas Gerais. 

Coordenador do curso com 

titulação, vasta experiência na 

área, vínculo de trabalho com 

serviços públicos que ofertam 

atenção psicossocial no município 

e disponibilidade para 

acompanhamento dos 

especializandos durante das aulas 

e nas atividades práticas.  

 A busca por ferramentas que 

qualifiquem e consolidem 

os cursos de pós-graduação 

da UNIVALE no mercado 

como referências na região 

são iniciativas que podem 

garantir a saúde financeira 

da instituição. 

Oferta continuada do curso com 

objetivo de torna-lo reconhecido 

Criar monitoria com 

remuneração ou bolsa de 
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como referência na região. estudos para apoiar 

coordenador do curso na 

implantação de estratégias 

de divulgação contínua das 

atividades realizadas no 

curso. 

Baixo índice de evasão. Realizar acompanhamento 

contínuo das necessidades 

dos especializandos, 

facilitando acesso aos 

serviços. 

 

Estrutura física adequada às 

atividades desenvolvidas. 

 

 

 

Aperfeiçoar em relação 

aos equipamentos: 

computador, data show, 

som e   internet, seria 

melhor que fossem 

instalados 

permanentemente nas salas 

de pós-graduação. 
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         CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU: Ciências Biológicas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                   RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
ANÁLISE CRÍTICO / REFLEXIVA 

           Potencialidades     Fragilidades 

Capacidade organizacional dos 

Processos acadêmicos para fins de 

encerramento do Programa. 

Poucas publicações 

de artigos tendo o 

estudante como co-

autor. 

 

O Curso de Mestrado em Ciências 

Biológicas encontra-se em fase de 

encerramento. As últimas defesas 

ocorrerão até 04/2015. No entanto a 

Instituição tem se empenhado no 

sentido de garantir a finalização dos 

processos com qualidade. 

Capacidade de acompanhamento de 

estudantes cujos orientadores se 

desligaram da UNIVALE 

Dificuldade de 

garantir a defesa das 

dissertações em 24 

meses. 

Indicação de co-orientadores 

internos ou externos para substituir 

o orientador que se desligou da 

UNIVALE 

Interesse do estudante 

dentro do programa 
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CURSO: PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU: Gestão Integrada do 
Território – GIT 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

ANÁLISE CRÍTICO / REFLEXIVA Potencialidad

 
Fragilidades 

 

PROPOSTA 

DO 

PROGRAMA

: 

Qualidade e 

inovação da 

proposta do 

Programa de 

Pós-graduação 

Stricto Sensu 

em Gestão 

Integrada do 

Território- 

GIT e o Perfil 

interdisciplina

r dos docentes 

e dos 

discentes. 

 

 

Interdisciplinaridade 

como método de 

produção do 

conhecimento e 

formação de recursos 

humanos; 

Interdisciplinaridade e 

interinstitucionalidade 

dos projetos de 

pesquisa.  

Aderência e coerência 

entre objetivos, área 

de concentração e 

linhas de pesquisa do 

Programa com os 

projetos de pesquisa 

docente e discente. 

(Essas foram as 

principais críticas 

apresentadas pela 

Avaliação da CAPES) 

Implantar ações efetivas para incorporar a 

interdisciplinaridade, efetivar a 

interinstitucionalidade e estabelecer a aderência e 

coerência, por meio das seguintes ações: 

1º) Efetivação dos critérios, justificativas, 

trâmites e registros de 

credenciamento/descredenciamento de docente 

no Programa, com as formas de registros e 

históricos que documentem as inclusões e 

exclusão de docentes; 

2º) Formação e capacitação do corpo docente, 

dando-lhe uma unidade coletiva, por meio dos 

“Diálogos Epistemológicos”, das “Oficinas 

Temáticas” e “Seminários de Pesquisa”. 

3º) Criar uma Revista para ser espaço de diálogo, 

desenvolvimento teórico, discussões temáticas e 

compartilhamento de produção do Programa com 

parceiros externos; 

4º) Efetivar a parceria institucional com docentes 

da UFVJM e da UFJF, construindo Coletivos de 

Pesquisa interdisciplinares e interinstitucionais 

na formação, inserção social e projetos de 

pesquisa; 

5º) Elaborar os projetos institucionais que 

determinaram a aderência e coerência dos 

projetos docentes e discentes de pesquisa, as 
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propostas de disciplinas e as ações de inserção 

social; 

6º) Definir critérios, trâmites e registro de 

credenciamento de orientador e co-orientador e 

de descredenciamento pelo Programa. 

RESULTADOS ALCANÇADOS ANÁLISE CRÍTICO / 

REFLEXIVA Potencialidades Fragilidades 

PROPOSTA DO 

PROGRAMA: 

O Programa dispõe 

de instrumentos de 

gestão, capacidade 

de planejamento, 

consciência das 

dificuldades e 

condições de 

infraestrutura, 

laboratórios e 

biblioteca, e relações 

interinstitucionais; 

“O Colegiado do 

PROGRAMA tem 

percepção do que 

precisa ser 

melhorado na 

proposta e 

funcionamento, 

sendo que alguns 

pontos fracos já 

foram resolvidos e 

Nível de comprometimento 

do Colegiado com a Gestão 

do Programa; 

 

Salas de aulas sem 

climatização e carteiras 

adequadas, com problema de 

isolamento acústico; 

 

Baixa institucionalização da 

inserção social, redução das 

interfaces com a comunidade 

da região, com pouco diálogo 

entre extensão e pesquisa; 

 

Formalização insuficiente das 

relações no âmbito nacional e 

internacional; 

 

Baixa interação nos espaços 

acadêmicos entre docentes, 

discentes do Programa e 

bolsistas da graduação. 

 

Fortalecer a gestão coletiva do 

Programa por meio da efetivação 

das responsabilidades específicas 

no âmbito do Colegiado, nas áreas 

de planejamento, convênios, 

supervisão e avaliação, garantindo 

horas institucionais para essas 

funções; 

É preciso melhorar a oferta de 

espaço de sala de aula, 

estabelecendo um ambiente de 

ensino e aprendizagem mais 

adequado a pós-graduação; 

Desenvolver e institucionalizar as 

atividades de inserção social, em 

interface com as comunidades da 

região, avançando na vinculação da 

extensão com a pesquisa com base 

no princípio do diálogo entre 

saberes;  

Consolidar e formalizar a inserção 

no âmbito nacional e internacional 

do Programa; 
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fica claro que 

pretendem dar 

continuidade às 

ações para resolvê-

los.” (Avaliação da 

CAPES)  

Desenvolver e institucionalizar os 

espaços acadêmicos de pesquisa, 

efetivando-os como espaço 

interdisciplinar de pesquisa e 

formação. 

RESULTADOS ALCANÇADOS ANÁLISE CRÍTICO / 

REFLEXIVA Potencialidades Fragilidades 

CORPO DOCENTE 

Perfil do Corpo 

Docente:  

Diversidade da 

formação acadêmica, 

da titulação no 

doutorado e de IES 

onde se formaram e 

titularam oferece uma 

grande potencialidade 

de desenvolvimento 

do Programa; 

O corpo docente 

preenche as seguintes 

áreas do 

conhecimento: 

Direito, História, 

Sociologia, Educação, 

Geografia, Psicologia, 

Medicina, 

Odontologia e 

Ciências Biológicas.  

As condições são 

Situação que contraria as 

Portarias 1 e 2 da CAPES, de 

4 de janeiro de 2012. Corpo 

Docente Permanente (CDP):  

formado por 06 doutores; 

Colaboradores Internos são 

08 docentes ainda não 

credenciados formalmente no 

Programa; Colaboradores 

Externos: um da UFJF e três 

da UFVJM. Entre os oito 

colaboradores internos três 

são de Dedicação Integral 

(DI), um é de Dedicação 

Parcial (DP) e quatro são 

Hora-Aula.   

Um terço dos docentes tem 

menos de cinco anos de 

conclusão e 72% não tem 

experiência na pós-

graduação. “A maior parte do 

corpo docente pode ser 

considerada um grupo jovem 

Recompor o quadro de docentes 

conforme competências 

necessárias à área de 

concentração, linhas de pesquisa e 

desenvolvimento do Programa, 

garantindo “estabilidade do 

conjunto de docentes declarados 

como permanentes”; 

Formalizar os critérios, 

justificativas, trâmites e registros 

de credenciamento e 

descredenciamento de docente no 

Programa, com as formas de 

registros e históricos que 

documentem as inclusões e 

exclusão de docentes, para atender 

a “exigência de justificativas das 

ocorrências de credenciamentos e 

descredenciamentos, ano a ano, 

dos integrantes da categoria 

docente permanente, cujas regras 

bem definidas que devem constar 

obrigatoriamente no regimento”. 
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muito apropriadas 

para pesquisa e 

formação 

interdisciplinares. A 

formação dos 

docentes tem forte 

relação com as linhas 

de pesquisa do 

Programa.  

e, portanto, com pouca 

maturidade científica.”  Os 

docentes “ainda possuem 

pouca experiência em 

orientações concluídas”, 

porém “notório que os 

docentes estão adquirindo 

experiência em orientação de 

pós-graduação atuando no 

próprio Programa” (CAPES).  

Atender o Documento da Área 

Interdisciplinar que exige: 12 

docentes no Corpo Permanente; 

Corpo Permanente de mínimo 

70% do total de docentes; 

docentes externos a IES em 30% 

do total dos docentes 

permanentes; o regime de trabalho 

da maioria dos docentes de 

Dedicação Integral com 1/3 para 

ensino e orientação e 50% para 

pesquisa e produção. (Veja 

rodapé.) 

RESULTADOS ALCANÇADOS ANÁLISE CRÍTICO / 

REFLEXIVA Potencialidades Fragilidades 

 

CORPO DOCENTE 

Adequação, dedicação, 

contribuição e distribuição 

das atividades dos docentes 

para atividades de ensino e 

pesquisa. 

(Avaliação feita pela CAPES) 

A carga horária em disciplina 

na pós-graduação está bem 

distribuída entre os docentes, 

cm adequação e dedicação dos 

docentes em relação às 

atividades de formação do 

programa; 

Desequilíbrio na distribuição 

das atividades de pesquisa e 

de formação entre os 

docentes do programa, exceto 

entre os docentes 

permanentes; 

A liderança docente em 

projetos temáticos e/ou 

institucionais “não pode ser 

observada”, existindo 

docentes que “não obtiveram 

aprovação de projetos em 

agências de fomento externas 

à Instituição” (CAPES). 

Os projetos de pesquisas têm 

perfil bastante disciplinar, 

Melhorar o equilíbrio na 

distribuição, por 

docentes, de aulas na 

graduação, orientações 

concluídas e projeto de 

pesquisa com fomento e 

produtividade; 

Institucionalizar 

lideranças de pesquisa 

por linhas institucionais 

do Programa e buscar 

maior coerência e 

aderência dos projetos de 

pesquisa dos docentes 

com o Projeto 

Institucional; 
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 Distribuição adequada das 

atividades de orientação entre 

os docentes, salvo raras 

exceções; 

“É percebida muito boa 

capacidade do corpo docente 

em estabelecer colaborações 

técnico-científicas e 

intercâmbios com outros 

grupos de pesquisa.” 

Boa participação de 

graduandos em projetos 

desenvolvidos pelo Programa. 

“Contribuição dos docentes 

para atividades de ensino e/ou 

de pesquisa na graduação, com 

atenção tanto à repercussão 

que este item pode ter na 

formação de futuros 

ingressantes na PG, quanto 

(conforme a área) na formação 

de profissionais mais 

capacitados no plano da 

graduação.”  

contando com pouca 

participação de docentes de 

diferentes áreas de formação; 

“Não é possível caracterizar a 

interdisciplinaridade que 

resulta da capacidade do 

corpo docente de estabelecer 

colaborações técnico-

científicas e intercâmbios 

com outros grupos de 

pesquisa, pois quase sempre 

as parcerias são feitas por 

docentes e não grupos de 

docentes, com baixa 

formalização.” 

Membros do corpo docente 

em desacordo com as 

Portarias 1 e 2 da CAPES, de 

4 de janeiro de 2012, com 

destaque para um  docente 

que não lecionou na 

graduação e para outros 

docentes que não 

participaram de projetos de 

pesquisa e nem apresentou 

produção.  

Formar equipes docentes 

de área de formação 

diferentes vinculados a 

projetos de pesquisa com 

perfil interdisciplinar, 

vinculados 

institucionalmente a 

laboratórios formalmente 

estabelecidos; 

Viabilizar e 

institucionalizar a 

cooperação técnico-

científica com grupos de 

docentes, com caráter 

interdisciplinar, e não 

apenas com docentes 

individuais; 

Institucionalizar a 

participação de docentes 

e alunos da graduação 

em projetos de pesquisa e 

extensão desenvolvidos 

pelo Programa. 

RESULTADOS ALCANÇADOS ANÁLISE CRÍTICO / 

REFLEXIVA Potencialidades Fragilidades 

 

CORPO DISCENTE E 

DISSERTAÇÕES 

Nota fraca  na CAPES  

em relação à “eficiência 

do Programa na 

Definir as normas para as 

dissertações, com os 

critérios de coerência e 
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(Peso 35% na avaliação da 

CAPES) 

Distribuição das orientações das 

dissertações defendidas no período 

de avaliação em relação aos 

docentes do programa. 

Resultado positivo na Avaliação 

CAPES no cálculo do índice de 

autoria discente em relação ao 

número de dissertações concluídas 

(IndDis), com resultado 0,75, 

indicando que a produção 

corresponde a 75% do número de 

dissertações defendidas, com bom 

desempenho Qualis: 2 em artigos 

A2, 1 em B1, 7 em B2, 2 em B3, 4 

em B5 e 16 capítulos de livros. 

Quanto às composições das bancas 

de defesa, sempre contaram com a 

participação de menos um membro 

externo, provenientes de 

importantes IES brasileiras, como 

UFMG, UESC, UFES, FIOCRUZ, 

UFV, UFAL, 

UFSJ E USP. 

A diversidade da formação 

acadêmica e de origem dos 

candidatos e alunos matriculados, 

que são de diferentes regiões do 

entorno de Governador Valadares, 

de municípios de Minas Gerais, 

Espírito Santo e Bahia. 

formação de mestres”, 

com o tempo médio de 

titulação no mestrado 

superior ao máximo 

recomendado pela 

CAPES (30 meses). Em 

2014 discentes foram 

desligados por excesso 

de prazo ou que 

abandonaram por 

antecipação à dificuldade 

em cumprir o prazo para 

defesa da dissertação. 

O bom desempenho no 

IndDis não corresponde 

ao Índice Discente Autor 

(IndAut), que foi apenas 

de 45% dos discentes 

matriculados foram 

autores em algum tipo de 

produção do Programa. 

Coerência e aderência 

dos projetos de 

dissertações em relação à 

área de concentração e 

linhas de pesquisa do 

Programa, sem se 

corresponder a projetos 

institucionais que 

referenciam o Programa. 

aderência aos projetos 

institucionais e ao 

funcionamento dos 

laboratórios e pesquisa 

do Programa; 

Determinar um 

responsável para 

supervisão e 

monitoramento de 

orientadores e 

orientandos, no 

andamento da elaboração 

das dissertações e no 

rigor dos tempos de 

conclusão. 

Exigir relatório semestral 

das Atividades Discentes, 

monitorando a 

produtividade discente. 

Aperfeiçoar o controle e 

registro acadêmico dos 

discentes, com as pastas 

atualizadas e o 

monitoramento da 

situação acadêmica de 

cada mestrando. 

Ampliar o número de 

bolsistas BIC e vincular 

as BIC aos projetos 

institucionais e 

laboratórios. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 
ANÁLISE CRÍTICO / REFLEXIVA 

Potencialidades Fragilidades 

PRODUÇÃO 

INTELECTUAL: 

(Peso 35% na 

avaliação da 

CAPES) 

Ainda regular na 

avaliação da 

CAPES, porém 

indicando potencial, 

são os de produção 

docentes, tanto o 

INDPROD e o 

IndArtProg, que 

atingiram 0,74, com 

a publicação de 42% 

da produção em 

Qualis A1, A2 e B1. 

Deficiência na 

distribuição da 

produção 

acadêmica, com 

60% da produção 

concentrada, 

mostrando falta de 

uniformidade na 

distribuição da 

produção científica. 

Baixa relação 

IndArtDC/IndArtPr

og que indica a 

produção conjunta 

entre docentes; 

Produção técnica e 

outras produções 

consideradas 

relevantes, tais 

como assessorial, 

consultoria, 

capacitação, 

divulgação 

científica e 

popularização da 

ciência. 

É prioritário aumentar a quantidade de artigos 

em revistas QUALIS, capítulos de livros e 

livros e outras produções docentes, por meio 

da oferta de condições institucionais de 

Tempo de Dedicação à Escrita – TDE, para 

os professores do Corpo Docente Permanente 

- CDP. 

Priorizar o aumento do IndArtDC/IndArtProg 

por meio da produção conjunta entre 

docentes. 

Produzir com a parceria de docentes e 

pesquisadores parceiros. 

Criar uma Revista para ser espaço de diálogo, 

desenvolvimento teórico, discussões 

temáticas e compartilhamento de produção do 

Programa com parceiros externos. 

Definir o responsável pela Avaliação, para 

monitorar a Produção Docente e supervisionar 

para que se avance na coerência e aderência 

ao Programa, na interdisciplinaridade e na 

interinstitucionalidade. 

Dar prioridade máxima à realização dos 

“Diálogos Epistemológicos”, das “Oficinas 

Temáticas” e “Seminários de Pesquisa”, tendo 

como produto final os Projetos Institucionais 

do Programa – PIP. 

Estabelecer normas para integração dos 

projetos, laboratórios e avanço da 

interdisciplinaridade; 
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Estabelecer novos mecanismos de registro de 

horas no Planejamento Acadêmico e 

mecanismos de monitoramento e avaliação 

pela Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação, 

em conformidade com as normativas da 

CAPES. 
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Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
 
 
            A Comunicação deve ser percebida e assimilada de forma estratégica para o 

posicionamento e fortalecimento de uma marca. Dentro das organizações ocupa um espaço de 

decisão junto à gestão superior, propiciando o estreitamento das relações entre as 

organizações e seus públicos, contribuindo e fornecendo ferramentas efetivas para o alcance 

dos objetivos de sua missão e visão. 

Para tanto, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, considera que a 

comunicação tem um papel norteador de suas decisões e ações, atuando de forma integrada 

para garantir o posicionamento e o acesso à informação de seus diversos públicos.  

A Assessoria de Comunicação Organizacional (ASCORG) é o setor gestor das 

diretrizes comunicacionais na UNIVALE. Seu posicionamento estratégico junto à gestão 

superior permite a antecipação das demandas de comunicação considerando expectativas e 

anseios em relação à instituição, a transparência de suas ações e o comprometimento de 

fidelização de seus públicos.  

A ASCROG está organizada em três áreas básicas: departamento de jornalismo -

assessoria de imprensa, departamento de criação e web, assessoria de comunicação e 

marketing. A interlocução entre as áreas possibilita a prática de uma comunicação integrada 

que busca soluções e ferramentas mais eficazes para informar sobre os produtos e serviços 

oferecidos pela instituição; divulgar informações de interesse público e acadêmico; observar e 

conhecer as demandas de comunicação dos públicos interno e externo em relação à 

Universidade e agilizar processos comunicacionais. 

Desta forma, a UNIVALE vem paulatinamente implementando as ações que garantam 

a melhoria de seus processos comunicacionais. Destacamos ainda o processo de 

acompanhamento e avaliação constante para assegurar, se necessário, o redirecionamento de 

ações estratégicas. 

A UNIVALE também entende a Comunicação como um processo dinâmico, 

permanente e constante para assegurar a construção de referências, opiniões e conceitos. 

Levando em conta este caráter dinâmico dos processos comunicacionais dentro das 

instituições, avalia-se que as metas e ações listadas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional -PDI - 2007-2011 foram parcialmente cumpridas. Há que avaliar ainda que o não 

cumprimento destas ações e metas pode estar relacionado, além de outros fatores, às 

mudanças de posicionamentos por parte da instituição. 
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DIMENSÃO 4: Comunicação com a Sociedade 

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 

Comunicação da IES com a 

comunidade externa. 

A Comunicação externa da UNIVALE se desenvolve com fins 

de assegurar o fluxo de informações acadêmicas e que sejam de 

interesse público, promovendo a interação entre Universidade e 

comunidade. A divulgação das ações, projetos e serviços 

contribui para a consolidação da imagem institucional como 

Universidade comunitária, comprometida com o 

desenvolvimento social e o bem-estar da população regional. 

Para tanto, dispõe dos seguintes canais comunicacionais, 

mídias externas e ações: 

 Filipetas dos cursos: Canal de comunicação externa 

para a divulgação dos cursos de graduação. Contempla as 

demandas informacionais da comunidade externa a respeito do 

curso individualmente, do mercado e da profissão. Este canal 

de comunicação passa por constante modificação diante da 

necessidade de atualização de informações e dados. 

 Catálogo de cursos (Revista Institucional) - Canal de 

comunicação mista (públicos interno e externo) com foco na 

divulgação das estruturas acadêmicas, tendo por base os pilares 

do ensino, pesquisa e extensão. Projeto gráfico flexível à 

proposta editorial que, dinâmica valoriza conteúdo institucional 

de informação, divulgação, e promoção da Universidade. 

Distribuição gratuita à imprensa, escolas de ensino médio, 

consultórios, clínicas, hotéis, empresas, órgãos públicos e 

governamentais. 

 Campanhas Publicitárias e Institucionais - 

(Vestibular, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu) 

Comunicação de massa e dirigida com a divulgação de 

mensagens persuasivas. Intervenções públicas de promoção e 

divulgação da marca UNIVALE por meio da divulgação dos 

projetos de extensão e ação social da UNIVALE. 

 E-mail marketing para egressos – Canal de 
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comunicação que assegura o alcance imediato do público-alvo 

pelas mensagens de conteúdo institucional e publicitário da 

Universidade e mantém o vínculo entre a universidade e seus 

egressos. O fluxo de informações prioriza a divulgação de 

ofertas de educação continuada e atividades acadêmico-

científicas. 

 Projeto UNIVALE na Escola - Ação permanente que 

objetiva estreitar a relação entre a Universidade e seu público-

alvo, divulgando e promovendo a Universidade com seus 

cursos e serviços junto aos estudantes de ensino médio das 

escolas de Governador Valadares e região. Os alunos têm a 

oportunidade de dialogar com coordenadores e professores dos 

cursos e têm acesso a material gráfico. 

 Mostra de Profissões UNIVALE (UNIVALE 

Experience) – Evento anual que reúne mais de dois mil 

estudantes de ensino médio de Governador Valadares e região 

para um trabalho de orientação vocacional. Durante mais de 

quatro horas de evento os estudantes participam de palestras, 

visitas guiadas aos ambientes da instituição a fim de 

conhecerem mais sobre as áreas de atuação profissional dos 

cursos oferecidos pela UNIVALE. 

 TV UNIVALE - A TV UNIVALE é o grande canal de 

comunicação da instituição. Possui mais de 30 programas 

transmitidos por sistema de TV fechada. Jornalismo, debates, 

cultura, esporte, cursos, pesquisa, extensão, eventos 

acadêmicos e o cotidiano da cidade de Governador Valadares e 

região compõe o conteúdo da TV Universitária. Por meio de 

parceria, a programação da TV UNIVALE é exibida aos 

domingos na TV local aberta Rio Doce (emissora vinculada à 

Rede Cultura). A programação da TV UNIVALE também é 

disponibilizada online no Portal UNIVALE e mídias sociais da 

instituição. 

 Visitas orientadas aos Campi - Recepção in loco da 
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comunidade nos espaços da Universidade, promovendo a 

interação entre os agentes universitários e os membros da 

comunidade. São distribuídos materiais gráficos institucionais.  

 Mídias Sociais – A UNIVALE mantém canais de 

comunicação institucional por meio de mídias sociais. Estes 

canais atendem à divulgação de informações institucionais, 

demandas livres e campanhas publicitárias. 

 Portal do Egresso – A UNIVALE está em fase de 

implantação do Portal do Egresso. Um canal de Comunicação 

específico que buscará a criação e manutenção de vínculo entre 

a universidade e seus ex-alunos. 

 Participação em eventos/parcerias - A participação 

em eventos e a parceria com segmentos da sociedade são 

estratégicos para a divulgação e promoção da Universidade 

junto à comunidade e, consequentemente, consolidação de 

imagem da UNIVALE junto à opinião pública. A participação 

institucional busca o envolvimento de alunos, professores e 

funcionários com como projetos e ações que corroboram para o 

desenvolvimento regional e a qualidade de vida, qualificando a 

participação e interação da Universidade com a comunidade.  

 Atendimento à Imprensa - As informações são 

geradas por demandas espontâneas da mídia e convênios com 

veículos de comunicação para blocos semanais de entrevistas 

com temas livres e por interesse institucional por meio da 

produção de releases, press Kits, agendamento de coletivas de 

imprensa, agendamento de entrevistas. 

 Anúncios em Jornais e Revistas - Com periodicidade 

constante, anúncios em jornais e revistas divulgam a marca 

UNIVALE e informações institucionais, atendendo a temas 

livres ou a campanhas institucionais e publicitárias da 

Universidade. 

 Anúncios em Mídias Sociais – Entendo o papel 

estratégico das mídias sociais como fator propulsor na 
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comunicação, a UNIVALE vem constantemente investindo em 

anúncios que divulgam a sua marca. 

 Informes publicitários e vídeos institucionais - 

Divulgação institucional identificada que possibilita trabalhar a 

imagem institucional junto aos públicos da instituição com 

mensagens específicas e estratégicas para a consolidação das 

relações entre Universidade e Comunidade. 

Comunicação da IES com a 

comunidade interna. 

A Comunicação interna da UNIVALE se desenvolve com fins 

de assegurar o fluxo de informações de ordem acadêmica, 

administrativa e de interesse público, compreendendo ser a 

Universidade um espaço para a interação e formação de 

opinião pública. Para tanto, dispõe de canais comunicacionais e 

mídias internas abaixo relacionados: 

 Comunicado UNIVALE – A UNIVALE possui o 

gerenciamento de informação online para os seus funcionários, 

docentes e discentes por meio do canal eletrônico que abrange 

toda a comunidade acadêmica pela rede de e-mails, 

assegurando alcance, padrão das comunicações institucionais e 

imediatismo no envio das mensagens. O Comunicado 

UNIVALE prioriza as informações institucionais de alta 

relevância e prioridade podendo ser direcionado aos públicos 

distintos de acordo com o assunto a ser informado. 

 Portal UNIVALE - O Site UNIVALE tem duas 

grandes vertentes: Informação – com a divulgação de todas as 

informações de eventos, notícias e ações da Universidade com 

sua comunidade acadêmica e com a região leste de Minas 

Gerais. Serviços: Os serviços prestados no site, por meio dos 

portais de alunos e professores, funcionam como sistemas 

eficientes de informação e trabalho dentro do Portal 

UNIVALE. Por intermédio deles os alunos acompanham toda a 

sua vida acadêmica e os professores operacionalizam seus 

diários, disponibilizam conteúdos para os alunos, têm o contato 

direto por e-mail com os estudantes, acesso a informações 
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acadêmicas e administrativas e suporte para o planejamento 

acadêmico. Tendo a qualidade como referência, mantém-se em 

constante aprimoramento. 

 Outdoor/Faixódromos/Murais - Espaços internos 

utilizados para divulgação de informações de interesse 

acadêmico, como eventos, períodos de matrícula, campanhas 

de vestibular e resultado de desempenho de cursos em 

processos de avaliação por órgãos fiscalizadores do ensino 

superior. 

 E-mail marketing alunos – Canal de comunicação que 

assegura o alcance imediato do público-alvo pelas mensagens 

de conteúdo institucional da Universidade. 

 Programa Incentivo UNIVALE – Este programa 

investe nos funcionários que se destacam pela efetividade dos 

serviços prestados à instituição. A premiação em dinheiro é 

dada aos funcionários eleitos por uma comissão. Periodicidade: 

trimestral. 

 Trote Solidário – A Instituição promove todo o 

semestre adoção de práticas solidárias em substituição dos 

tradicionais trotes universitários. Todo semestre é lança uma 

edição diferente como, por exemplo: Olimpíadas Solidárias que 

incentivam a prática esportiva e a interação entre professores, 

alunos e funcionários da instituição; doação de alimentos não 

perecíveis que posteriormente são destinados à entidades 

filantrópicas situadas em Governador Valadares. 

 Boletim Acadêmico – Boletim eletrônico com 

periodicidade semanal que é destinado ao nivelamento e 

divulgação de informações importantes sobre a universidade. 

 Informativo UNIVALE (Jornal UNIVALE) – Jornal 

impresso que caracteriza-se como canal de comunicação mista 

(públicos interno e externo) com foco na divulgação da vida 

acadêmica, tendo por base os pilares do ensino, pesquisa e 

extensão com distribuição gratuita.      
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Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

 

O Setor de Atendimento ao Estudante – SAE da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE tem como objetivo prestar apoio aos alunos por meio de ações, projetos, serviços e 

programas, procurando atendê-lo em suas diferentes necessidades. 

Criado em 2008, o SAE foi instituído pela Portaria UNIVALE 018/2008 como parte 

integrante da Pró-reitoria Acadêmica – PROACAD. Desde sua criação, vem se consolidando 

como referência na assistência estudantil universitária dentro de uma perspectiva relacionada 

à dimensão do ensino e às condições objetivas de manutenção do aluno na universidade.  

Este setor é uma referência na assistência estudantil universitária, comprometido com 

a integração acadêmica, científica e social do estudante, tendo como pressupostos a percepção 

da UNIVALE como um sistema articulado entre ensino, pesquisa e extensão. 

Para o desenvolvimento de seus serviços, o SAE dispõe de uma equipe 

multidisciplinar preparada para promover a melhoria continua dos atendimentos e garantir a 

satisfação dos estudantes. O trabalho do SAE é planejado, monitorado e avaliado 

sistematicamente pelos gestores da Instituição através de planejamento periódico, pesquisa de 

satisfação do usuário e relatórios consubstanciados sobre os resultados alcançados.  

Em acolhimento a alunos portadores de necessidades especiais foram contratados 

profissionais especializados para atendimento nos dois CAMPI. 

No quadro a seguir encontram-se relacionadas os programas e serviços desenvolvidos 

pelo SAE: 

 

Programas e serviços de integração e apoio do SAE 

I) Bolsas de estudos 
Programa Universidade para todos - PROUNI  

Programa de Bolsa de Estudo para Demanda Institucional – BDI 

II) Financiamentos 

e Seguro 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES  

Crédito Universitário PRAVALER 

Seguro Escolar 

III) Serviço de 

Integração e Apoio 

Serviço de Integração Universidade e Empresa (SIUNE) 

Apoio ao Programa de Monitoria 

Apoio ao Processo de Matrícula 

Apoio no processo de elaboração e entrega das Carteiras Estudantis  
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DIMENSÃO 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 

Programas de 

atendimento aos 

estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Setor de Atendimento ao Estudante – SAE tem como objetivo prestar 

apoio aos alunos por meio de ações, projetos, serviços e programas, 

procurando atendê-lo em suas diferentes necessidades. 

Cumprimento de metas pelo Setor de Atendimento ao Estudante – 

SAE: 

 Elaboração da Política de Atendimento aos Discentes; 

 Revisão dos controles internos do Setor; 

 Socialização da avaliação do Pessoal Técnico e Administrativo 

- PTA do SAE realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

Universidade. 

 Participação dos PTA´s em cursos de aperfeiçoamento profissional 

proporcionados pela Assessoria de Extensão; 

 Recadastramento das Bolsas de Demanda Individual -  BDI; 

 Elaboração, aprovação e execução do Programa de bolsas/descontos 

para membros do mesmo grupo familiar; 

 Orientações aos alunos ingressantes sobre os programas de bolsas e 

financiamentos.  

 Apoio ao programa de monitorias para os cursos de graduação; 

 Encaminhamento de alunos para o Setor de Psicologia Aplicada – 

SPA; 

 Melhoria nas condições de trabalho e infraestrutura para o 

desenvolvimento das atividades dos PTA; 

 Criação do espaço interno para atendimento psicológico e 

pedagógico aos estudantes; 

 Orientação aos alunos quanto ao Seguro Escolar; 

 Concessão de bolsas complementares aos alunos funcionários; 

 Desenvolvimento do programa de captação de alunos evadidos; 

 Avaliação e acompanhamento do nível de satisfação dos estudantes 

pelos serviços prestados pela SAE. 
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Ações de Melhorias: 

 Monitoramento das Bolsas de Estudo de Demanda Individual – BDI. 

 Revisão do Regulamento Geral do BDI; 

 Atualização do Regulamento do SAE; 

 Atualização e aprovação da Norma que regulamenta o estágio 

obrigatório e não obrigatório da UNIVALE; 

 Realização de um encontro semestral com os professores 

orientadores de estagio; 

 Instalação de 08 computadores novos em substituição aos antigos; 

 Realização do Curso de Gestão Operacional do FIES pela presidente 

da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – 

CPSA. 

Política e ações de 

acompanhamento 

dos egressos. 

 

 

 

 

 

 

 

Política de Acompanhamento dos Egressos 

 Oferta de bolsas e descontos para estudantes menos favorecidos 

financeiramente com apoio institucional para custeio de cursos de 

pós-graduação lato e stricto sensu, de acordo com as normas da 

Instituição; 

 Participação de egressos nas atividades de avaliação de curso; 

 Divulgação de oportunidades em programas de educação continuada. 

Ações de Acompanhamento dos Egressos. 

 Oferta de bolsas acadêmicas e descontos nas mensalidades dos 

cursos; 

  Divulgação junto aos egressos, dos eventos realizados pela 

UNIVALE, de cursos de pós-graduação e de aperfeiçoamento 

profissional; 

 Organização de dados com endereço eletrônico dos egressos. 

Atuação dos 

egressos da IES no 

ambiente 

socioeconômico 

 No momento não temos como avaliar a atuação dos egressos no 

ambiente socioeconômico. 
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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.  

 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 
 
Perfil do corpo docente e corpo técnico – administrativo. 

 

Corpo docente 

A contratação de docentes está vinculada à capacidade do futuro docente em contribuir 

para a formação do egresso com o perfil definido, tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos cursos quanto ao perfil 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. Isso significa, em termos gerais, a 

contribuição para a formação de profissionais aptos a tomar decisões, fundamentadas em 

princípios científicos, com atitudes profissionais dentro dos princípios da ética e da 

responsabilidade social. 

Em 2014 estabeleceu-se a padronização dos critérios para contratação e seleção 

sempre através de publicação de editais externos e internos e bancas docentes com 

participação do Setor de Gestão Pedagógica, buscando a qualificação e competência dos 

candidatos na área específica do conhecimento, valorização da formação, experiência 

profissional e docência no ensino superior.   
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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; incentivo à participação em eventos científicos, em 

Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão e cursos de aperfeiçoamento e capacitação. 

A política de capacitação/aperfeiçoamento docente da UNIVALE visa agregar o 

domínio do conhecimento científico específico de sua área e as competências pedagógicas 

necessárias ao exercício da docência. 

Para tanto, existe a constante preocupação no sentido da intensificação dos programas 

de capacitação docente já existentes, com vistas ao melhor desempenho pedagógico dos 

professores, principalmente daqueles em estágio probatório. Esse programa prevê a realização 

de encontros e o estabelecimento de formas de diálogo com as áreas didáticas, no sentido de 

tentar superar a antiga dicotomia entre formação técnica e formação pedagógica.  

Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes com as necessidades dos 

Projetos Pedagógicos de Curso, e, considerando as diversas origens formativas dos docentes, 

a Instituição, a cada semestre, orienta seus docentes nos seguintes aspectos: 

Quanto à UNIVALE: 

a) Missão, Visão, Valores e Diretrizes; 

b) Objetivos institucionais e o contexto regional; e,  

c) Políticas institucionais, constantes no PPI e suas aplicações no curso. 

Quanto ao Curso: 

a) Objetivos do curso; 

b) Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do egresso; 

c) Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do curso; 

d) Plano de Ensino e Plano de Aula; 

e) Metodologia de Ensino, associada aos objetivos da disciplina ministrada; 

f) Metodologia de Avaliação e Tratamento dos resultados; 

g) Atuação do NDE e do Colegiado de Curso. 

 

Pelo Regimento Geral docentes do Magistério Superior estão na carreira única de 

Professor, compreendendo 03 (três) categorias: TITULAR - portador do título de Doutor; 

ADJUNTO - portador de título de Mestre; ASSISTENTE - portador de certificados de cursos 
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de Especialização ou comprovante de conclusão dos créditos de programa de Mestrado 

recomendado pela CAPES. 

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 pós-graduação strictu sensu; e a contratação de professores 

no mínimo portadores de título de especialista e preferencialmente com pós-graduação stricto 

sensu (mestres e doutores).   

 

Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de professores. 

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. 

Podem ser contratados professores auxiliares, substitutos e visitantes sem ingresso na 

carreira docente. A contratação de professor substituto é feita por prazo determinado, não 

superior a 2 (dois) anos, para substituições eventuais dos docentes da carreira do magistério, 

vedada a recontratação. 

 

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 pós-graduação. O corpo docente permite à Universidade estabelecer vínculos e contribuir 

para o desenvolvimento regional.  

  O quadro de vagas alterado em 2014 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, da pesquisa e da 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 2014:   
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Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Regime de Trabalho 

 

2014 

DEMONSTRATIVO DE REGIME DE TRABALHO 

  TOTAL % 

INTEGRAL 63 24,61% 

PARCIAL 54 21,09% 

HORISTA 139 54,30% 

TOTAL 256 100% 

 

 

 

Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Titulação 

 

DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO - 2014 

TÍTULO  N. TIT. % 

PÓS-DOUTOR 1 0,39% 

DOUTOR 21 8,20% 

MESTRE 86 33,59% 

ESPECIALISTA 133 51,95% 

GRADUADO 15 5,86% 

TOTAL 256 100% 
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Corpo técnico-administrativo 

 

Critérios de Seleção 

            O processo de contratação é feito por meio de seleção da formalização da vaga por 

edital, com captação de currículos, com as etapas formais de contratação, por entrevista, 

avaliação psicológica e aplicação de provas teóricas e práticas específicas ao cargo, além dos 

pré-requisitos que o cargo requer, tais como: experiência, formação/escolaridade. Além disso, 

são realizados exames médicos de contratação condizentes com os cargos a serem ocupados. 

A carreira dos Técnicos-administrativos será definida pela Mantenedora considerando 

capacitação e desenvolvimento, mérito profissional e tempo de serviço. 

O Regime de Trabalho do pessoal técnico-administrativo é CLT e a carga horária está 

vinculada às necessidades acadêmico administrativas da UNIVALE. 

 

Dimensionamento do Corpo Técnico - administrativo 

O quadro de funcionários técnico-administrativos é baseado no Plano de Cargos e 

Salários vigente. Considerando a atual proposta da Instituição de otimização dos Setores 

Administrativos e adequação de funcionários, em 2014 a UNIVALE adotou medidas de 

otimização, redimensionamento e principalmente remanejamento funcional, valorizando a 

qualificação, desempenho e perfil profissional dos funcionários. 
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DIMENSÃO 5: Políticas de Pessoal 

               Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 

 

Políticas de 

formação e 

capacitação 

docente. 

 

 Realização da capacitação dos docentes no 1º e 2º semestres 

letivos. 

 Oficina pedagógica para análise das Diretrizes Curriculares 

com os coordenadores de cursos. 

 Assessoramento aos cursos no processo de elaboração dos 

Projetos Pedagógicos e/ou adendos e parecer pedagógico. 

 Apoio às coordenações de curso na organização de documentos 

em atendimento às demandas do MEC em relação a reconhecimento e 

renovação de reconhecimento. 

 Orientação aos Coordenadores quanto aos enfrentamentos 

diários do processo ensino-aprendizagem. 

 Oficina pedagógica e atendimento individual para o corpo 

docente em relação ao novo plano de ensino. 

 Capacitação para os docentes do curso Direito no acesso e 

utilização do portal Saraiva. 

Cumprimento de metas 

 Capacitação inicial dos professores da UNIVALE. 

Ações de melhorias 

 Oferta de Curso de Formação Inicial para professores recém 

contratados da UNIVALE. 

Ementa: 

 Reflexão sobre as concepções pedagógicas e os modelos 

epistemológicos subjacentes às práticas pedagógicas, visando à 

apropriação cognitiva, técnica e humanística dos docentes nos 

processos de ensino aprendizagem, por meio dos seguintes conteúdos: 

- Regulamentos e Planos Institucionais 

- Docência e o Planejamento Acadêmico 

- Integração Ensino-Pesquisa-Extensão 

- Registros Acadêmicos no Sistema Integrado Universitário – SIU e 
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Portal  

- Situação Funcional Do Professor  

Número de participantes: 26 (vinte e seis) 

Sendo: 20 professores e 06 PTA 

Políticas de 

formação e 

capacitação do 

corpo técnico-

administrativo. 

Cumprimento de metas 

 Implantação do Programa Ampliando Competências. 

Ações de melhorias 

1- Oferta do Curso de Capacitação em Serviço  

“Novo Paradigma de Atendimento à Comunidade Acadêmica” 

Ementa: 

 Importância da qualidade do atendimento das 

Instituições de Ensino Superior – IES e as competências necessárias 

para um atendimento de qualidade. Rotinas de trabalho e o domínio 

das tecnologias. Motivação e realização profissional. 

Público Alvo: 

Profissionais Técnico-Administrativos que trabalham diretamente 

com atendimento ao público interno e externo na UNIVALE, ETEIT 

e FPF. 

Número de participantes: 52 (cinquenta e dois) 

 Oferta do Curso de Extensão: “Ferramentas de Gestão de 

Processos Acadêmicos” 

Ementa: 

 Focado na formação de gestores da UNIVALE e FPF, o curso de 

extensão visa o desenvolvimento de competências necessárias ao 

planejamento, gestão e avaliação de processos acadêmicos, por 

meio da aplicação das principais referências regulatórias do 

sistema educacional de ensino superior e a operacionalização do 

sistema e-MEC. 

Público Alvo: 

 Profissionais Técnico-Administrativos e professores que 

trabalham diretamente com a gestão de processos na UNIVALE, 

ETEIT, TV/UNIVALE e FPF. 

Número de participantes: 20 (vinte) 
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Coerência entre o 

plano de carreira e 

gestão do corpo 

docente. 

A Carreira Docente, como está estruturada no Regimento Geral da 

UNIVALE, estabelece as classificações em categorias de docentes, 

estabelecendo a proporcionalidade de cada uma delas. A gestão do 

corpo docente é feita baseada na proporcionalidade estabelecida no 

Regimento, considerando-se que não há, ainda, um Plano de Carreira 

Docente devidamente homologado pelo órgão competente do 

Ministério do Trabalho, o qual irá nortear a gestão do corpo docente, a 

partir do momento em que for aprovado pelas instâncias 

administrativas internas e junto ao Ministério do Trabalho, não se 

olvidando dos limites de orçamento. 

Coerência entre o 

plano de carreira e 

gestão do corpo 

técnico-

administrativo. 

Não havendo Plano de carreira técnico-administrativa, a gestão do 

pessoal é feito de forma a atender às necessidades institucionais em 

cada setor, sem se olvidar dos limites orçamentários. 
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 
 
             Os ordenamentos institucionais da entidade Mantenedora – Fundação Percival 

Farquhar - FPF e da entidade Mantida - Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, 

estabelecem as relações institucionais. Na condição de universidade comunitária, 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 da Pró-reitoria 

Acadêmica – PROACAD, um órgão executivo nos campos do Ensino de graduação e pós-

graduação Lato sensu e Stricto sensu, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, constituído 

pelas Assessorias de: Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão e Ação Comunitária. 

            A UNIVALE tem seus cursos distribuídos em faculdades: Faculdade de Ciências da 

Saúde – FACS; Faculdade de Engenharia – FAENG; Faculdade de Ciências Agrárias – 

FAAG; Faculdade de Ciências Tecnológicas – FATEC; Faculdade de Ciências, Educação e 

Letras – FACE; Faculdade de Artes e Comunicação – FAC; Faculdade de Ciências Humanas 

e Sociais – FHS; Faculdade de Direito, Ciências Administrativas e Econômicas – FADE.  

             A política administrativa da Reitoria mantém a valorização da gestão compartilhada, 

primando pela adoção de ações proativas estratégicas para cumprimento das funções da 

Universidade. Neste contexto, a avaliação institucional consiste num instrumento de vital 

importância para auxiliar a gestão na tomada de decisões em prol dos objetivos institucionais.  

            A Ouvidoria/UNIVALE é um elo entre a comunidade Acadêmica e as Instâncias 

Superiores da Universidade, e atua no intuito de agilizar e aperfeiçoar os processos internos e 

externos da UNIVALE.  

 O surgimento de novas tecnologias, a ampliação na produção e a agilidade na 

reprodução de conhecimentos exigem políticas de democratização interna da instituição. Estas 

surgem como consequência das conquistas de uma sociedade democrática e plural, ainda em 

fase de consolidação plena, expressada através de procedimentos e atos cotidianos que 

estimulem o tratamento igualitário, sem desrespeitar os regramentos institucionais.  

 A aprendizagem é idealizada por meio do intercâmbio e da constante troca e 

comunicação entre teoria e prática, onde se recupera a práxis da ação educativa como 
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elemento intrínseco ao trabalho pedagógico, devendo se apoiar na formação profissional, no 

caráter investigativo e na autonomia do pensar o conhecimento. Daí a necessidade da gestão 

institucional estimular, dentro das condições orçamentárias, a implementação das políticas 

acadêmicas propostas direcionadas para o incentivo ao ensino, à pesquisa e à extensão, 

tornando possível a educação de qualidade, premissa de nosso projeto de desenvolvimento 

institucional. 

  

São políticas de Gestão da UNIVALE:  

 A permanente integração entre Mantida e mantenedora;  

 A desburocratização, simplificação e informatização de processos;  

 A facilitação de acesso aos laboratórios, biblioteca e dependências esportivas, fora do 

horário de aula. 

 A gestão orçamentária integrada, com revisões periódicas; 

 A minimização de custos operacionais, com otimização das atividades desenvolvidas; 

 O apoio financeiro ao aluno; 

 A autonomia na gestão institucional e de pessoas; 

 A otimização da utilização de laboratórios e recursos multimídias entre os cursos; 

 A promoção do aperfeiçoamento contínuo do Corpo Docente e Técnico-

administrativo; 

 As parcerias com Instituições públicas, e privadas visando a assegurar a Missão 

institucional; 

 A avaliação sistemática das práticas docentes, com foco na melhoria da qualidade de 

ensino e da aprendizagem; 

 A valorização dos profissionais da Instituição; 

 A utilização dos relatórios de avaliação internos e externos como elementos de gestão; 

 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; 

 O desenvolvimento de ações administrativas, embasadas na Missão, nos Valores, 

Diretrizes e Metas institucionais. 
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DIMENSÃO 6: Organização e Gestão da Instituição 

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 

Gestão Institucional  Realização sistemática de cursos e workshops de 

capacitação para o corpo docente e para o Pessoal Técnico 

Administrativo -PTA’s, visando o aprimoramento na 

prestação de serviços educacionais de qualidade e 

excelência no atendimento ao público interno e externo. 

 Valorização do Pessoal Técnico Administrativo 

através de premiação individual anual para os destaques em 

diferentes áreas de atuação. 

 Incentivo – inclusive com política de descontos – 

para funcionários e docentes que ingressam nos programas 

de mestrado da Instituição. 

Sistema de Registro 

Acadêmico 

 Atualização do Sistema de Registro Acadêmico 

frente às Diretrizes Curriculares Nacionais -DCN, atendendo 

às normativas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

Relação entre o planejamento 

financeiro –orçamento- e a 

gestão institucional. 

 Implantação de uma política de Gestão 

Compartilhada, com planejamento orçamentário construído 

a partir de demandas apresentadas pelos gestores de cada 

setor, e executado de acordo com as possibilidades 

econômicas da instituição, priorizando o saneamento das 

contas e o investimento na melhoria da infraestrutura 

necessária ao bom andamento dos cursos e na manutenção 

dos ambientes acadêmicos. 
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 
            A sustentabilidade financeira da instituição é assegurada pelo equilíbrio harmonioso 

entre receitas geradas e despesas contraídas. As receitas geradas pelos diversos serviços e 

atividades realizadas, especialmente as atividades de graduação, pós-graduação e extensão, 

asseguram a continuidade das atividades institucionais, pois cobrem as demandas necessárias 

à sequência da rotina organizacional. 

            Permanentemente, em processo contínuo de manutenção, consolidação e otimização 

da sustentabilidade financeira da instituição, são desenvolvidos projetos, programas e ações 

visando à ampliação de cursos, turmas e do número de alunos, visando 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 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. 

            Concluindo, todas as ações mencionadas têm por suporte a busca da mais alta 

qualidade possível, amparada por estruturas específicas de gestão da qualidade 

organizacional.
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DIMENSÃO 10: Sustentabilidade Financeira 

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 

Sustentabilidade Financeira. AÇÕE PROGRAMADAS: 

 Definir recursos no orçamento para a modernização 

da estrutura organizacional.  

 Consolidar a autonomia de gestão financeira das 

unidades acadêmicas e dos setores administrativos, de acordo 

com a estruturação dos centros de custos. 

 Revisar, atualizar e executar o Plano Diretor Físico 

dos Campi. 

 Diversificar, estimular e viabilizar outras fontes de 

receita para que as mensalidades não sejam a única forma de 

entrada de recursos. 

Potencialidades: 

 Criação e Implementação do Departamento de Gestão 

Orçamentária da FPF, definição e implementação do 

planejamento orçamentário 

Pontos a serem aperfeiçoados 

 Acompanhamento do orçamento.  

 Acompanhar a execução orçamentária. A política 

orçamentária continuação necessita de revisão periódica, 

para que os recursos sejam melhor definidos e aplicados 

dentro dos respectivos centros de custos. 
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

  

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.  

 

Dimensão 7: Infraestrutura Física  
 

 A política de infraestrutura é definida e apoiada no diagnóstico e na projeção da taxa 

crescimento da população estudantil de forma discreta, frente à realidade que se apresenta.  

No Campus I foram realizadas melhorias, como recuperação de blocos, 

estacionamento para veículos, melhoria de acesso a ambientes acadêmicos e à biblioteca, 

reformas em salas de aulas e estruturas externas.  

Em relação foi construída a Clínica de Fisioterapia, ambientes para o Curso de 

educação Física, reforma em clínicas odontológicas, reforma em salas de aulas, laboratório de 

química e secretaria de pacientes 

Isso inclui a otimização do uso do patrimônio disponibilizado, o aperfeiçoamento do 

modelo de planejamento de espaço físico e a implementação de modelo de gestão da 

infraestrutura, espaço físico, serviços, segurança e manutenção por meio de sistemas que 

forneçam informações à gestão. 

              Os CAMPI estão interligados por rede de dados para compartilhamento de 

informações, acesso à internet, impressões, acervo das bibliotecas e telefonia.  

Atualmente a UNIVALE conta com dois links diferenciados de acesso à internet. O 

primeiro atende a infraestrutura administrativa e quando necessário à rede acadêmica, 

passando por todos os controles internos de certificação e segurança. O segundo acesso 

baseado em um link extra e externo tem o objetivo de prover acesso de qualidade de acordo 

com as necessidades do corpo docente e discente.  

A estrutura da rede Wireless possui portal de autenticação que garante aos alunos e 

docentes da instituição acesso de qualidade e permite a gestão dos recursos.  
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DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física  

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 

Instalações administrativas 

e acadêmicas. 

CAMPUS I  

 Recuperação do Bloco I com 538,00 m2 melhorando as 

salas de aulas existentes.  

 Criação de um (1) laboratório de informática e seis (6) salas 

de aulas com sala de direção. 

 Recuperação o Bloco II com 742,31 m2, sendo que no 

térreo foi instalada uma (1) biblioteca com 371,15 m2 e na 

parte superior do Bloco seis (6) salas de aula com um (1) 

laboratório.  

 Estruturação do estacionamento para veículos com acesso 

calçado da Rua Afonso Bretas Sobrinho até a frente da 

biblioteca. Foi feita uma rampa de concreto da rua até a 

porta da biblioteca, para maior acessibilidade dos alunos. 

 BLOCOS P1 / P3: acesso na lateral do Prédio P3 até a 

entrada do ETEIT, para um acesso melhor a biblioteca. 

Foram feitas melhorias em todas as salas de aula dos Blocos 

P1/P3, trocando cerâmicas quebradas e foi executada uma 

nova pintura em todo o prédio. No Bloco P/1 foi criado 

quatro (4) salas para servirem ao Curso de Direito. Reforma 

de paredes externas e pinturas. Abertura de acesso para 

Biblioteca com construção de rampa de acesso. 

                   

CAMPUS II  

 Construção da nova Clinica de Fisioterapia anexa ao Prédio 

da Educação Física.  

 Adaptação do Prédio da Educação Física para Multiuso, 

parte térrea com a fisioterapia; parte superior Educação 

Física. No Salão de Ginástica Olímpica foi criado um novo 

Salão de Dança com 60 m2. Construção de salão em 
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estrutura metálica com 110 m2 para abrigar o ambulatório 

do aparelho locomotor/laboratório de Cinesioterapia, o 

ambulatório cardiovascular/laboratório qualificativo. 

 F-11 – Clínica odontológica: Reforma do piso com 

cerâmica, paredes, pintura, cadeiras, parte elétrica e 

hidráulica. 

 F-1 Salas de Aula: Demolição de paredes; reforma elétrica e 

pintura internas e externas 

 F-2:  Laboratório de Química 

 Reforma do almoxarifado. 

 Reforma do DECK próximo a cantina. 

 F-7: Secretaria de paciente. Reforma do teto com forro de 

PVC e parte elétrica. 

Equipamentos, Máquinas 

e Recursos de Tecnologias 

de Informação e 

Comunicação. 

 Informática: 

Microcomputador =116; Monitor de Vídeo = 2; Nobreak =; 

DataShow = 2; Servidor = 1; Impressora = 2; Licença uso 

Software = 2 

 Ferramentas: 

Alicate Rebitador = 1 

 Maquinas e Equipamentos: 

Alicate Amperímetro – 2; Balança = 7; Bomba Pré-filtro = 1; 

Calculadora de Mesa = 4; Câmara Digital = 2; Condensadora = 

1; Condicionador de AR = 1; Evaporadora = 1; Esmerilhadora 

= 1; Exaustor = 1; Furadeira = 1; Lixadeira = 1; Microfone = 4; 

Parafusadeira = 1; Recolhedor e Reciclador = 1; Roçadeira 

Elétrica = 2; Roçadeira a Gasolina = 1 Selador de Blister = 1; 

Transceptor Portátil = 5 

 Moveis e Utensílios: 

Celular Motorola = 2; Celular Galaxy = 1; Mesa para desenho 

= 17; Quadro Branco = 2; Refrigerador Consul = 1; Tela de 

Projeção = 8; Telefone sem fio = 1 
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DIMENSÃO 7: Infraestrutura Física - Biblioteca 

Itens Cumprimento de metas/Ações de melhorias 

Infraestrutura física. 

 Ventilador; 

 Climatização; 

 Estante expositora 

 Rampa; 

 Toldo; 

 Bebedouro; 

 Sala de estudo em 

grupo 

 Foram colocados 2 ventiladores de pé; 

 Solicitação de Ar-condicionado para segundo semestre; 

 Montagem de 2 estantes expositoras para os Livros novos 

adquiridos; 

 Construção de rampa de acesso da entrada do ETEIT até 

porta da Biblioteca; 

 Colocação de toldo na entrada, visando preservação do 

sistema de segurança e conforto; 

 Bebedouro com água gelada localizado na porta de saída 

da Biblioteca; 

 Sala de estudo em grupo e de pesquisa, localizada acima da 

Biblioteca Setorial.  

Serviços e informatização. 

 Gestão de Pessoas 

 Relacionamento / 

docentes 

 Revitalização de 

computadores. 

 Gestão de Pessoas ocorreu através da participação, 

 Capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos 

funcionários da biblioteca, com a função de humanizar o 

setor. Foi utilizada a técnica e os mecanismos com objetivo 

de valorização dos potenciais de cada PTA; 

 O relacionamento interpessoal foi o método utilizado, 

trabalhando com a competência através da qual o docente e 

coordenador se relaciona bem com a equipe da Biblioteca, 

distinguindo sentimentos como, intenções, motivações, 

ânimo, pertencentes ao outro, buscando reagir em função 

destes sentimentos. Esse trabalho permitiu a 

descentralização do funcionário para interagir com o 

docente. Mostrou a capacidade do PTA para entender as 

intenções, as motivações e os desejos alheios e, em 

consequência, sua capacidade para trabalhar em equipe; 

 Serviços de formatação e revitalização dos 4 computadores 

de pesquisa e também digitalização de trabalhos; 
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Plano de atualização do 

acervo. 

 Aquisição de Livros; 

 Assinatura Periódicos; 

 Periódico Virtual; 

 Acervo MEC. 

 

 Investimento de R$ 77.879,09 na atualização, 

crescimento e desenvolvimento do Acervo na Biblioteca 

Central e Setorial; 

 Foram assinados 4 periódicos impressos, técnico 

científico; 

 Desenvolvimento de arquivo/Link com assinatura de 115   

Periódicos Virtuais para os cursos do Campus I; 

 Plano de adequação do acervo conforme Plano de ensino, 

bem como na quantidade necessária de Livros para 

atender as exigências do MEC. 

 
 
BIBLIOTECA CENTRAL e SETORIAL 

 
 Espaço Físico da Biblioteca 

 
O espaço físico da Biblioteca está distribuído em várias seções diferenciadas: 

empréstimos, guarda volumes, hemeroteca (revistas e jornais), acervo geral, obras de 

referência, coleções especiais, periódicos, multimídias, banco de trabalhos acadêmicos: teses, 

dissertações e mostra de TCC’s, salas de estudo em grupo, cabines de estudo individual, ala 

de computadores com acesso à internet, ala de consultas e pesquisas, sala de processamento 

técnico.  

A área total construída no campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² destinada ao 

acervo e 89,92m² destinada aos usuários, com capacidade para 32 lugares. 

No campus II possui área total construída de 1446,06 m², sendo 331,36m² destinada ao 

acervo e 403,67 m² destinada aos usuários, com capacidade para 237 lugares. 

O ambiente para atender aos fluxos de trabalho, é adaptado com salas de estudo e 

espaços integrados para atendimento ao público, além de locais amplos destinados ao acervo 

bibliográfico e áreas administrativas, objetivando dinamizar os serviços oferecidos e melhorar 

a visibilidade, acessibilidade, circulação, atendimento, pesquisas, etc.  

As instalações das Bibliotecas são adaptadas para portadores de necessidades 

especiais, incluindo corredores entre estantes, espaço para vagas demarcadas em 

estacionamento, rampa externa de acesso, sanitários e entrada/saída individualizada.   
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Biblioteca Características Finalidade  Horário  

CENTRAL 
Campus II 

1 sala para estudo 

individual, com 6 cabines 

e 24 lugares; 

1 espaço para estudo 

individual, com 5 cabines 

e 20 lugares;  

12 salas para estudo em 

grupo com capacidade 

para 60 usuários;  

8 computadores para 

consultas ao catálogo 

automatizado do acervo e 

pesquisas na internet;  

Área livre para estudo 

com 20 mesas e 100 

lugares; 

Atendimento ao público 

em geral e 23 cursos de 

graduação; pesquisa, pós-

graduação, com acervo 

de obras básicas e 

complementares que 

compõem as bibliografias 

dos cursos; obras de 

referências como: 

dicionários; 

enciclopédias; coleções 

especiais e obras raras.  

Segunda a 

Sexta das 07 

às 21 h e aos 

sábados das 

8h às 12h 

SETORIAL 
Campus I 

1 área para atendimento e 

serviços administrativos; 

1 área livre para estudo, 

com 8 mesas e 32 lugares; 

4 computadores para 

consultas ao catálogo 

automatizado do acervo e 

pesquisas na internet. 

Atendimento ao público 

em geral e aos cursos: 

Segunda a 

Sexta. das 8h 

às 13h e das  

17h às 21h  

 
 

A Biblioteca possui um link localizado no Portal UNIVALE, que oferece as seguintes 

informações e serviços: Novas aquisições, horário de funcionamento, normas de utilização, 

manual para elaboração de trabalhos acadêmicos, orientação para entrega de trabalho, 

pesquisa integrada, várias fontes de informação disponibilizadas pela Biblioteca – Portal 

CAPES, bases de dados, periódicos eletrônicos, e-books, entre outros,  numa única caixa de 

busca; acesso ao catálogo, consulta local e remota ao acervo, renovação de empréstimo; 
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reserva de acervo emprestado – in loco e online; acesso a bases de dados e periódicos on-line; 

atendimento on-line, via formulário para solicitação de serviços,  visitas orientadas, exposição 

de novas aquisições, programa de comutação bibliográfica – COMUT e IBIREME; orientação 

bibliográfica, cooperação entre bibliotecas; serviço de alerta a comunidade acadêmica; 

periódicos e livros eletrônicos mesmo estando fora do campus; com computadores com 

acesso à Internet e ao sistema integrado; acesso à rede wireless da UNIVALE, nos ambientes 

de estudo da Biblioteca; terminais para acesso à Internet.  

Desde a implantação do Sistema PERGAMUN, em 2006, tem acesso através de 

dispositivos móveis, de acesso livre a internet, que permite também renovação de empréstimo, 

a verificação de reservas e consulta ao catálogo.  

Acervo da Biblioteca 

As Bibliotecas da UNIVALE dispõem de um acervo constituído de materiais em 

diversos formatos tais como: livros, dicionários, periódicos, CDs, DVDs, VHS’s, etc. Estes 

abrangem os vários campos do conhecimento, com concentração nas áreas dos cursos 

ministrados na Instituição.  O acervo atende às funções de ensino, pesquisa e extensão, em 

livros, periódicos com assinaturas correntes, base de dados, vídeos e software.  

Além dos materiais bibliográficos acima descritos, com materiais específicos de cada 

curso, a Biblioteca tem à disposição livros de referência, acervo abrangente das outras áreas 

de conhecimento, a assinatura da base de dados Blackwell Publishing/Wiley InterScience que 

permite o acesso on-line a mais de 420 periódicos científicos internacionais em texto 

completo nas áreas de Ciências, Tecnologia e Medicina.   

O acesso às estantes é livre, podendo o próprio usuário selecionar o material 

desejado.  

Dados gerais do acervo das Bibliotecas  
 

Tipo de acervo 2014 

Livros: Títulos  71.715 

Livros: Exemplares  157.144 

Bases de Dados  420 

Bancos de Dados  2 

Periódicos: Títulos  279 

Periódicos: Exemplares 11.921 

DVD‐CD‐ROM Software: Títulos  375 
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DVD‐CD‐ROM Software: 

Exemplares  
782 

Obras de referência - títulos 2.612 

Obras de Referência - exemplares 2.962 

Fonte: Biblioteca – Sistema Pergamum versão 8. 

 

Dados Quantitativos do Acervo Geral  

ACERVO IMPRESSO E MULTIMÍDIAS  

Área de 
Conhecimento 

Livros Publicações Seriadas Outros 
 

Títulos 

 

Títulos 
Exem-
plares 

Títulos 
Correntes 

Exemplares 
Corrente 

Outros 
Exemplares 

Ciências Exatas e 

da Terra 
3130 8205 10 543 360 660 

Ciências Biológicas 1029 3393 8 326 117 129 

Engenharia / 

Tecnologia 
38418 82020 34 1955 94 166 

Ciências da Saúde 2680 7129 47 2196 65 76 

Ciências Agrárias 1044 1556 21 1052 93 103 

Ciências Sociais 

Aplicadas 
8651 19560 85 3571 238 321 

Ciências Humanas 9514 18208 48 1342 122 158 

Ciências Contábeis 145 466 12 186 56  

Linguística, Letras 

e Arte 
6371 10404 12 306 200 321 

Multidisciplinar 727 1642 16 541 29 35 

Total 71564 152117 241 11832 1108 1969 

Fonte: Sistema Gestão de Biblioteca – UNIVALE  

  
 
Política de Aquisição e Expansão do Acervo 

A atualização e expansão do acervo, segue a Política Aquisição e Desenvolvimento da 

Coleção das Bibliotecas Central e Setorial aprovada pela mantenedora que norteia os 
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processos decisórios envolvidos na seleção, aquisição ou mesmo no descarte do acervo, 

tornando desta maneira um instrumento de planejamento e avaliação.   

A formação do acervo das Bibliotecas e a aquisição de materiais está orientada para:  

a. Dar apoio e suporte bibliográfico aos programas de ensino, pesquisa e extensão;  

b. Atender a demanda da comunidade interna (professores, alunos e funcionários);  

c. Fornecer obras de informação que elevem o nível de conhecimento geral e 

específico de seus congregados;  

d. Resguardar materiais importantes que resgatem a história da Instituição, 

incluindo os seus documentos oficiais e suas próprias publicações.  

De acordo com a política adotada, tem como prioridades para a aquisição de materiais:  

a. Cursos novos ou em fase de implantação;  

b. Disciplinas novas e/ou alterações de currículos;  

c. Cursos em que a Biblioteca obteve conceito baixo no quesito acervo na 

avaliação dos discentes e docentes;  

d. Áreas que necessitam de atualização constante;  

e. Assinatura e renovação de periódicos científicos para atender as indicações do 

colegiado dos cursos.  

Quanto aos critérios para a seleção qualitativa e quantitativa do acervo prioriza o 

projeto pedagógico dos cursos, observando:  

a. Adequação aos objetivos educacionais da Instituição;  

b. Adequação à demanda e perfil dos usuários que utilizarão os materiais;  

c. Autoridade do autor e do editor;  

d. Nível de atualização do material;  

e. Idioma acessível aos usuários.  

Ao longo dos anos, o acervo foi constituído por materiais bibliográficos e não 

bibliográficos, priorizando as bibliografias básicas e complementares dos Cursos de 

Graduação e Pós-graduação oferecidos pela UNIVALE. A Biblioteca participa do sistema de 

permutas de publicações com diversas Instituições de Ensino Superior e órgãos 

governamentais.  

A finalidade da Política de Aquisição: 

 Adequar os títulos e exemplares constantes nas bibliografias básica e 

complementar dos Planos de Ensino dos Cursos de Graduação da UNIVALE, 
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conforme recomendação dos instrumentos de avaliação Institucional externa, 

expedido pelo MEC; 

 Adquirir obras para formação de acervo, visando ao apoio informacional às 

atividades de Ensino, Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão; 

 Observar a Política de Atualização do Acervo da Biblioteca, aprovada pelo 

Conselho Universitário. 

 
Atividades Cooperativas  

A Biblioteca participa da Rede Compartilhada do Sistema Pergamum e da Rede de 

Bibliotecas da Área de Psicologia – REBAP. Como membro do Sistema Pergamum, mantém 

interface com 208 Instituições e mais 2.000 Bibliotecas de bibliotecas em rede nacional. Essa 

Rede tem por finalidade a cooperação dos serviços técnicos e o compartilhamento de recursos 

de informação. Disponibiliza o catálogo do acervo das instituições participantes, o que 

permite aos bibliotecários a pesquisa e a recuperação de registros on-line de forma rápida e 

eficiente, facilitando o processamento técnico dos materiais adquiridos.  A Rede Pergamum 

oferece ainda, a Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos – ICAP, que tem como 

objetivo o serviço de indexação compartilhada de artigos de periódicos nacionais, editados 

pelas instituições que fazem parte da Rede Pergamum. Atualmente, estando com 14.350 

artigos indexados, sendo que 4.824 são artigos disponíveis on-line.  

A Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia – REBAP, que é coordenada pela 

Biblioteca do Instituto de Psicologia da USP, com o apoio do Conselho Federal de Psicologia, 

para a produção e divulgação de uma base de dados nacional especializada e a prestação de 

serviços cooperativos de informação essenciais ao ensino, pesquisa e práticas psicológicas.  

 

Acessos:  

A Biblioteca adota o regime de livre acesso à Comunidade Acadêmica e geral, 

previstos em regulamento próprio. A base de dados do acervo está disponibilizada na rede de 

computadores da Instituição e via internet. O acesso pode ser realizado nos diversos pontos da 

rede e online. A Biblioteca conta com rede Wi-Fi e local e disponibiliza diversas fontes de 

informação e pesquisas a serem feitas em 8 computadores com acesso livre. Está filiada a 

Sistemas e Redes de Informação Nacional para compartilhar acervos e serviços: 

I. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, que 

disponibiliza por meio do Catálogo Coletivo Nacional – CCN, o acesso aos 

acervos de periódicos das bibliotecas brasileiras;  
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II. Estação BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, implantada em parceria com o 

Ministério da Saúde e o Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em 

Ciência da Saúde (BIREME/OPAS); 

III. SCAD - Serviço de Cópia e Acesso aos Documentos;  

IV. Rede BiblioSus. 

V. CAPES/MEC - O acesso aos periódicos de textos completos assinados pela 

Capes e às bases de dados de resumos. 

VI. COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica 

Dentre as bases de dados disponíveis, algumas são adquiridas por meio de assinaturas 

e atualizadas periodicamente: 

I. Júri Síntese – base de dados disponível em CD-rom, que contém a Coletânea de 

1584 Legislação Trabalhista; 

II. EDITAU - Enciclopédia de Legislação e Jurisprudência da Educação Brasileira, 

disponível na forma on-line. 
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4 - ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

            Esta análise foi realizada pela CPA - UNIVALE, considerando os Eixos e suas 

respectivas Dimensões. 

 

 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

                      A Comissão Própria de Avaliação -  CPA da UNIVALE constitui-se  em  um  canal     

entre  a universidade,  o  MEC, o  discente,  o  docente,  o  Pessoal  Técnico e Administrativo 

e  a  comunidade externa.  . A CPA não tem a atribuição de resolver os problemas da 

Universidade e sim diagnosticar e encaminhar às instâncias competentes as demandas 

recebidas quer seja  da comunidade acadêmica e sociedade civil, bem como acompanhar a 

efetividade da solução dos problemas apontados. Uma diversidade de metodologias foi 

utilizada no processo de Autoavaliação Institucional na UNIVALE 

            Esta análise teve por objetivo possibilitar aos sujeitos rever  o  seu  planejamento,  o  

que  melhorou  e  o  que  permanece  de  pontos a serem aperfeiçoados  e  que precisa ser 

enfrentado, além de estabelecer novas perspectivas para a Universidade. A socialização dos  

resultados  foi  efetuada  pelo  coordenador  de  curso e gestores,  o que possibilitou um 

momento de reflexão sobre os resultados.  

                     Pode-se reconhecer que na UNIVALE a avaliação e o planejamento estão articulados, 

fato que se evidencia por um conjunto de questões registradas nos relatórios de Autoavaliação 

Institucional pela CPA,  e que  foram  contempladas no  planejamento institucional,  na  

medida do possível,  por meio  de  política  institucional  ou  com  a  resolução  das  demandas  

postas.   

                     Forma-se  assim  um  sistema  de informações que será fonte de decisão  e uma    

efetiva retroalimentação em função dos resultados alcançados.  

                    A  seguir  estão  apresentados, como ilustração, um dos gráficos contidos nos relatórios 

de avaliação de cursos de graduação e os gráficos com o grau de adesão e comparativo “Por 

perguntas” da avaliação realizada com o Pessoal Técnico e Administrativo – PTA.  
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                     Visando estabelecer um parâmetro comum para análise dos resultados obtidos, a CPA 

definiu critérios específicos para classificação dos quesitos avaliados como potencialidades ou 

pontos a serem aperfeiçoados do curso ou da Instituição. 

            Assim, considerou-se como potencialidades do curso ou da Instituição quando o 

conjunto de quesitos avaliados obteve – na escala que vai de 1 (fraco(a)/pouco) a 4 

(ótimo/Sempre) – média nota entre 3 e 4, indicando qualidade entre bom e ótimo, refletindo 

um elevado grau de satisfação dos respondentes. Considerou-se como pontos a serem 

aperfeiçoados do Curso ou da Instituição quando o conjunto de quesitos avaliados obteve, na 

mesma escala, média nota menor que 2,5, indicando qualidade abaixo do ponto médio entre 

regular e bom, refletindo um grau de satisfação abaixo do desejado. Considerou-se que o grau 

de satisfação mínimo desejado foi atingido quando o quesito obteve no mínimo 62,5% da nota 

máxima, ou seja, média nota maior ou igual a 2,5. Assim, o critério geral estabelecido foi: 

média nota abaixo de 2,5, implica em pontos a serem aperfeiçoados e média nota igual ou 

maior que 3, implica potencialidades do Curso ou da Instituição 
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                            CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                                                 1-Fraco(a)/Pouco 2-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,66 +- 1,04 
(1922) (C) (+Aluno+Professor)(1922) 

Pr3,16  

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,58 +- 0,92 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1924) (G) Pr2,96 +- 0,84 
(+Aluno+Professor)(1924) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1920)  Al  3,22 +- 0,87 
(D) (+Aluno)(1920) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,59 +- 0,62 
(1921) (D) (+Professor)(1921) 

 ESTÁGIO (1923) (C) (+Aluno)(1923) Al  3,09 +- 0,93 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al2,00 +- 0 
 

Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1919) 
Período de realização do evento: 17/04/2014 até 12/05/2014 

AVAL.2014-1.CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Média Direta - Aluno + Professor 
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                                  CURSO DE AGRONOMIA 

   Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                      1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

                                                                                               

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO        Al2,21    
(2004) (C) (+Aluno+Professor)(2004)  

Pr3,16 +- 0,81 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,54 +- 0,86 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2006) (G) Pr2,76 +- 0,89 

(+Aluno+Professor)(2006) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2002)  Al  3,24 +- 0,93 
(D) (+Aluno)(2002) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,78 +- 0,47 
(2003) (D) (+Professor)(2003) 

 ESTÁGIO (2005) (C) (+Aluno)(2005) Al  2,52 +- 1,25 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,12 +- 0,93 
CURSO (2007) (C) (+Aluno)(2007) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al2,00 +- 0 
 

Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 20/02/2015  

(+Aluno+Professor)(2001) 

 

 

 

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE AGRONOMIA 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                   CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

   Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,42 +-  
(2113) (C) (+Aluno+Professor)(2113) 

Pr3,07 +- 0,87 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,54 +- 0,91 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2115) (G) Pr2,52 +- 0,79 

(+Aluno+Professor)(2115) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2111)  Al  3,26 +- 0,92 
(D) (+Aluno)(2111) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,76 +- 0,53 
(2112) (D) (+Professor)(2112) 

 ESTÁGIO (2114) (C) (+Aluno)(2114) Al  2,79 +- 1,19 

 VISITAS TÉCNICAS (2116) (C) Al  2,72 +- 1,17 
(+Aluno)(2116) 

  
 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

 Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                      1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

                                                                                                

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,36 +-  
(1949) (C) (+Aluno+Professor)(1949) 

Pr3,06 +- 0,96 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,71 +- 1 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1951) (G) Pr2,67 +- 0,95 

(+Aluno+Professor)(1951) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1947)  Al  3,06 +- 0,88 
(D) (+Aluno)(1947) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,53 +- 0,64 
(1948) (D) (+Professor)(1948) 

 ESTÁGIO (1950) (C) (+Aluno)(1950) Al  2,73 +- 1,13 

 PROJETO INTERDISCIPLINAR (1952) Al  3,29 +- 0,58 
(C) (+Aluno)(1952) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,81 +- 0,4 
 

Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 20/02/2015 

(+Aluno+Professor)(1946) 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 09/10/2014

AVAL.2014-2.CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                   CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                        1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,92 +-  

(1928) (C) (+Aluno+Professor)(1928) 

Pr3,20 +- 0,94 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,84 +- 0,85 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1930) (G) Pr2,80 +- 0,82 

(+Aluno+Professor)(1930) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1926)  Al  3,37 +- 0,77 
(D) (+Aluno)(1926) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,56 +- 0,65 

(1927) (D) (+Professor)(1927) 

 ESTÁGIO (1929) (C) (+Aluno)(1929) Al 

                                                                               3,31 +- 0,77 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,98 +- 0,14 
 

Pr2,00 +- 0 

://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(ÃO PRÒPRIA DE AVALIAÇÃO 
 
 
Aluno+Professor)(1925) 
 
 

Período de realização do evento: 17/04/2014 até 
12/05/2014 

AVAL.2014-1.CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Média Direta - Aluno + Professor 



197 

 

  

 
             CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,60 +- 1,1 
(2047) (C) (+Aluno+Professor)(2047) 

Pr3,33 +- 0,82 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,33 +- 0,98 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2049) (G) Pr2,76 +- 0,92 

(+Aluno+Professor)(2049) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2045)  Al  3,23 +- 0,94 
(D) (+Aluno)(2045) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,83 +- 0,41 
(2046) (D) (+Professor)(2046) 

 ESTÁGIO (2048) (C) (+Aluno)(2048) Al  2,87 +- 1,2 

 PROJETO INTEGRADOR DO CURSO Al  2,54 +- 1,08 
- PIC (2051) (C) (+Aluno)(2051) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  Al1,96 +- 0,19 
 
  

Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2044)  

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE COM. SOCIAL- JORNALISMO

Média Direta - Aluno + Professor 
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                                       CURSO DE DIREITO 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,74 +-  
(1934) (C) (+Aluno+Professor)(1934) 

Pr3,03 +- 0,95 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,55 +- 0,97 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1936) (G) Pr2,65 +- 0,93 

(+Aluno+Professor)(1936) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1932)  Al  3,35 +- 0,84 
(D) (+Aluno)(1932) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,59 +- 0,65 
(1933) (D) (+Professor)(1933) 

 ESTÁGIO (1935) (C) (+Aluno)(1935) Al  3,25 +- 0,85 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,06 +- 0,92 
CURSO (1937) (C) (+Aluno)(1937) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,96 +- 0,2 
 

Pr1,97 +- 0,19 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1931)  

 

Período de realização do evento: 17/04/2014 até 

12/05/2014 

AVAL.2014-1.CURSO DE DIREITO 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                  CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                 1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

                                                            

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,71 +-  
(1941) (C) (+Aluno+Professor)(1941) 

Pr3,54 +- 0,92 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,14 +- 0,78 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1943) (G)                                                                                                                             Pr2,64 +- 1,08 

(+Aluno+Professor)(1943) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1939)  Al  3,32 +- 0,66 
(D) (+Aluno)(1939) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,81 +- 0,62 
(1940) (D) (+Professor)(1940) 

 ESTÁGIO (1942) (C) (+Aluno)(1942) Al  3,39 +- 0,79 

 VISITAS TÉCNICAS (1945) (C) Al  3,29 +- 0,76 
(+Aluno)(1945) 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  2,71 +- 1,01 
CURSO (1944) (C) (+Aluno)(1944) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,86 +- 0,38 
 

Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015  

(+Aluno+Professor)(1938)  

 

Período de realização do evento: 17/04/2014 até 12/05/2014 

AVAL.2014-1.CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                     

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,93 +- 0,98 
(2107) (C) (+Aluno+Professor)(2107) 

Pr3,05  

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,74 +- 0,98 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  
ACADÊMICOS (2109) (G) Pr2,67 +- 0,93 (+Aluno+Professor)(2109) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2105)  Al  3,58 +- 0,76 
(D) (+Aluno)(2105) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,58 +- 0,67 
(2106) (D) (+Professor)(2106) 

 ESTÁGIO (2108) (C) (+Aluno)(2108) Al  3,19 +- 0,98 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al2,00 +- 0 
 

Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2104)  
 
 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 09/10/2014 
AVAL.2014-2.CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA-LICENCIATURA 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                             CURSO DE ENFERMAGEM 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                      1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 4Ótimo/Sempre 

                                                                     

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,96  
(1957) (C) (+Aluno+Professor)(1957) 

Pr3,50  

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,71 +- 0,97 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1959) (G) Pr2,82 +- 0,81 
(+Aluno+Professor)(1959) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1955)  Al  3,46 +- 0,78 
(D) (+Aluno)(1955) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,82 +- 0,4 
(1956) (D) (+Professor)(1956) 

 ESTÁGIO (1958) (C) (+Aluno)(1958) Al  3,34 +- 0,9 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,31 +- 0,75 
CURSO (1961) (C) (+Aluno)(1961) 

 SEMINÁRIO INTEGRADOR (1960) (C) Al  3,33 +- 0,9 
(+Aluno)(1960) 

 ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO  Al  2,89 +- 0,89 
GLOBAL (1953) (C) (+Aluno)(1953) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al2,00 +- 0 
 

Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1954) 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014

AVAL.2014-2.CURSO DE ENFERMAGEM 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                        CURSO DE ENGENHARIA CIVIL  

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                               1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                                                 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,50 +- 1 
(2011) (C) (+Aluno+Professor)(2011) 

Pr3,13 +- 0,88 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,72 +- 0,89 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2013) (G) Pr2,71 +- 0,98 

(+Aluno+Professor)(2013) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2009)  Al  3,14 +- 0,91 
(D) (+Aluno)(2009) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,64 +- 0,61 
(2010) (D) (+Professor)(2010) 

 ESTÁGIO (2012) (C) (+Aluno)(2012) Al  2,81 +- 1,12 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  2,98 +- 0,91 
CURSO (2014) (C) (+Aluno)(2014) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,95 +- 0,21 
 

Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2008)  

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

Média Direta - Aluno + Professor 
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           CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)  
                                                                                                                1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                                                 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,33  
(2018) (C) (+Aluno+Professor)(2018) 

Pr3,10 +- 0,95 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,75 +- 0,9 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2020) (G) Pr2,85 +- 0,84 

(+Aluno+Professor)(2020) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2016)  Al  3,01 +- 1,01 
(D) (+Aluno)(2016) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,66 +- 0,57 
(2017) (D) (+Professor)(2017) 

 ESTÁGIO (2019) (C) (+Aluno)(2019) Al  2,45 +- 1,15 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,03 +- 0,83 
CURSO (2021) (C) (+Aluno)(2021) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  Al1,96 +- 0,2 
 

Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2015)  

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL  

Média Direta - Aluno + Professor 
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                  CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

    Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                                                 1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                                                 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,41 +-  
(1966) (C) (+Aluno+Professor)(1966) 

Pr3,04 +- 0,95 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,66 +- 0,89 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1968) (G) Pr2,86 +- 0,79 

(+Aluno+Professor)(1968) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1964)  Al  3,14 +- 0,93 
(D) (+Aluno)(1964) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,68 +- 0,51 
(1965) (D) (+Professor)(1965) 

 ESTÁGIO (1967) (C) (+Aluno)(1967) Al  2,63 +- 1,07 

 VISITAS TÉCNICAS (1970) (C) Al  2,55 +- 0,95 
(+Aluno)(1970) 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  2,73 +- 0,96 
CURSO (1969) (C) (+Aluno)(1969) 

 PROJETO INTERDISCIPLINAR (1971) Al  2,60 +- 0,87 
(C) (+Aluno)(1971) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al2,00 +- 0 
 

Pr1,95 +- 0,22 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1963)  

 

    Período de realização do evento: 22/09/2014 até 09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Média Direta - Aluno + Professor 
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                       CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                                                 1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                                                 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al1,98 +- 
(1907) (C) (+Aluno+Professor)(1907) 

Pr2,86 +- 0,83 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,44 +- 0,97 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1909) (G) Pr3,19 +- 0,77 

(+Aluno+Professor)(1909) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1905)  Al  2,88 +- 0,99 
(D) (+Aluno)(1905) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,31 +- 0,93 
(1906) (D) (+Professor)(1906) 

 ESTÁGIO (1908) (C) (+Aluno)(1908) Al  2,51 +- 1,07 

 VISITAS TÉCNICAS (1911) (C) Al  2,11 +- 1,17 
(+Aluno)(1911) 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,00 +- 0,75 
CURSO (1910) (C) (+Aluno)(1910) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,95 +- 0,21 
Pr1,67 +- 0,58 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1904)  

 

Período de realização do evento: 17/04/2014 até 

12/05/2014 

AVAL.2014-1.CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                                    CURSO DE FARMÁCIA 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                    1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

                                                                                                

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,93 +- 0,9 
(2025) (C) (+Aluno+Professor)(2025) 

Pr3,43 +- 0,7 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,80 +- 0,83 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2027) (G) Pr2,85 +- 0,8 

(+Aluno+Professor)(2027) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2023)  Al  3,22 +- 0,88 
(D) (+Aluno)(2023) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,55 +- 0,55 
(2024) (D) (+Professor)(2024) 

 ESTÁGIO (2026) (C) (+Aluno)(2026) Al  2,84 +- 1,06 

 VISITAS TÉCNICAS (2029) (C) Al  2,02 +- 0,97 
(+Aluno)(2029) 

 SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR  Al  3,00 +- 0,99 
(2028) (C) (+Aluno)(2028) 

 ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO  Al  2,93 +- 0,89 
GLOBAL (2030) (C) (+Aluno)(2030) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE  Al1,98 +- 0,15 
Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2022) 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014

AVAL.2014-2.CURSO DE FARMÁCIA 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                                CURSO DE FISIOTERAPIA 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

                                                                                                 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,74  
(1975) (C) (+Aluno+Professor)(1975) 

Pr3,15 +- 0,85 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,48 +- 0,95 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1976) (G) Pr2,97 +- 0,83 

(+Aluno+Professor)(1976) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1973)  Al  3,39 +- 0,78 
(D) (+Aluno)(1973) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,68 +- 0,55 
(1974) (D) (+Professor)(1974) 

 ESTÁGIO (1992) (C) (+Aluno)(1992) Al  3,32 +- 0,86 

 SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR  Al  3,06 +- 0,9 
(1977) (C) (+Aluno)(1977) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  Al1,97 +- 0,17 
Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1972)                                          

 

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE FISIOTERAPIA 

Média Direta - Aluno + Professor 



208 

 

  

 
                                     CURSO DE HISTÓRIA 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                                                 1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                                                 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al3,09  
(2093) (C) (+Aluno+Professor)(2093) 

Pr3,06 +- 0,91 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,75 +- 1,01 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2095) (G) Pr2,65 +- 0,65 

(+Aluno+Professor)(2095) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2091)  Al  3,75 +- 0,48 
(D) (+Aluno)(2091) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,69 +- 0,52 
(2092) (D) (+Professor)(2092) 

 ESTÁGIO (2094) (C) (+Aluno)(2094) Al  3,58 +- 0,68 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,58 +- 0,62 
CURSO (2096) (C) (+Aluno)(2096) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,89 +- 0,32 
Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2090)  

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE HISTÓRIA 

Média Direta - Aluno + Professor 



209 

 

  

 
                                       CURSO DE LETRAS 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                                                  1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                                                  

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al3,18  
(1996) (C) (+Aluno+Professor)(1996) 

Pr3,40 +- 0,82 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,90 +- 0,95 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1998) (G) Pr2,63 +- 0,98 

(+Aluno+Professor)(1998) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1994)  Al  3,58 +- 0,63 
(D) (+Aluno)(1994) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,66 +- 0,54 
(1995) (D) (+Professor)(1995) 

 ESTÁGIO (1997) (C) (+Aluno)(1997) Al  3,36 +- 0,83 

 VISITAS TÉCNICAS (2000) (C) Al  3,25 +- 0,82 
(+Aluno)(2000) 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,36 +- 0,66 
CURSO (1999) (C) (+Aluno)(1999) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,95 +- 0,22 
Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1993)  

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE LETRAS 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                                         CURSO DE NUTRIÇÃO 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                                                 1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                                                  

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,94  
(1981) (C) (+Aluno+Professor)(1981) 

Pr3,69 +- 0,68 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,64 +- 0,84 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1983) (G) Pr3,00 +- 0,69 

(+Aluno+Professor)(1983) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1979)  Al  3,32 +- 0,81 
(D) (+Aluno)(1979) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,93 +- 0,27 
(1980) (D) (+Professor)(1980) 

 ESTÁGIO (1982) (C) (+Aluno)(1982) Al  3,28 +- 0,95 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,27 +- 0,78 
CURSO (1984) (C) (+Aluno)(1984) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al2,00 +- 0  
Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1978)  

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE NUTRIÇÃO 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                                CURSO DE ODONTOLOGIA 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

                                                                                                 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,77  
(1988) (C) (+Aluno+Professor)(1988) 

Pr2,87 +- 1 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,66 +- 0,95 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1990) (G) Pr2,38 +- 0,91 

(+Aluno+Professor)(1990) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1986)  Al  3,39 +- 0,76 
(D) (+Aluno)(1986) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,67 +- 0,53 
(1987) (D) (+Professor)(1987) 

 ESTÁGIO (1989) (C) (+Aluno)(1989) Al  3,21 +- 0,93 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,20 +- 0,84 
CURSO (1991) (C) (+Aluno)(1991) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,97 +- 0,17 
Pr1,98 +- 0,13 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1985)  

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE ODONTOLOGIA 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                                       CURSO DE PEDAGOGIA 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

                                                                                                 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al3,05  
(2120) (C) (+Aluno+Professor)(2120) 

Pr3,50 +- 0,67 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,78 +- 0,91 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2122) (G) Pr2,82 +- 0,86 

(+Aluno+Professor)(2122) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2118)  Al  3,57 +- 0,67 
(D) (+Aluno)(2118) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,71 +- 0,55 
(2119) (D) (+Professor)(2119) 

 ESTÁGIO (2121) (C) (+Aluno)(2121) Al  3,35 +- 0,83 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,29 +- 0,78 
CURSO (2123) (C) (+Aluno)(2123) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,97 +- 0,16 
Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2117)  

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE PEDAGOGIA 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                                   CURSO DE PSICOLOGIA 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                          1-Fraco(a)/Pouco 2-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  
                                                                                              

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,90 +- 0,9 
(2034) (C) (+Aluno+Professor)(2034) 

Pr3,29 +- 0,81 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,61 +- 0,9 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2036) (G) Pr2,65 +- 0,74 

(+Aluno+Professor)(2036) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2032)  Al  3,35 +- 0,78 
(D) (+Aluno)(2032) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,78 +- 0,43 
(2033) (D) (+Professor)(2033) 

 ESTÁGIO (2035) (C) (+Aluno)(2035) Al  3,38 +- 0,76 

 SERVIÇO DE PSICOLOGIA  Al2,83 +- 1 
APLICADA - SPA (2037) (C) 

 (+Aluno+Professor)(2037) Pr3,20 +- 0,75 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,18 +- 0,82 
CURSO (2038) (C) (+Aluno)(2038) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE  Al1,96 +- 0,21 
Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2031)  

 

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE PSICOLOGIA 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                            CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                                              1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                                                  

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,99 +- 0,9 
(2100) (C) (+Aluno+Professor)(2100) 

Pr3,61 +- 0,64 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,41 +- 0,97 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2102) (G) Pr2,61 +- 0,7 

(+Aluno+Professor)(2102) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2098)  Al  3,33 +- 0,75 
(D) (+Aluno)(2098) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,90 +- 0,3 
(2099) (D) (+Professor)(2099) 

 ESTÁGIO (2101) (C) (+Aluno)(2101) Al  3,31 +- 0,92 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  Al  3,27 +- 0,74 
CURSO (2103) (C) (+Aluno)(2103) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al1,91 +- 0,3 
Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2097)  

 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 

09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

Média Direta - Aluno + Professor 
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                 CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

                                                                                                 

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,37  
(1915) (C) (+Aluno+Professor)(1915) 

Pr2,98 +- 0,87 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,40 +- 0,98 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (1917) (G) Pr2,63 +- 0,9 

(+Aluno+Professor)(1917) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (1913)  Al  3,10 +- 0,98 
(D) (+Aluno)(1913) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,73 +- 0,49 
(1914) (D) (+Professor)(1914) 

 ESTÁGIO (1916) (C) (+Aluno)(1916) Al  2,34 +- 1,12 

 PROJETO INTERDISCIPLINAR (1918) Al  3,15 +- 0,86 
(C) (+Aluno)(1918) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÃAO  Al1,92 +- 0,28 
 

Pr1,92 +- 0,28 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(1912)  

 

Período de realização do evento: 17/04/2014 até 12/05/2014 

AVAL.2014-1.CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Média Direta - Aluno + Professor 
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

      Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                                 1-Fraco(a)/Pouco 2-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre 
                                                                                                          

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,91  

(2042) (C) (+Aluno+Professor)(2042) 

Pr3,18 +- 0,79 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,78 +- 0,84 
SETORES ADMINISTRATIVOS E  

 ACADÊMICOS (2043) (G) Pr2,88 +- 0,87 

(+Aluno+Professor)(2043) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2040)  Al  3,40 +- 0,81 
(D) (+Aluno)(2040) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,82 +- 0,42 
(2041) (D) (+Professor)(2041) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO Al2,00 +- 0 

 
Pr2,00 +- 0 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 

(+Aluno+Professor)(2039)  
 
Período de realização do evento: 22/09/2014 até 
09/10/2014 

AVAL.2014-2.CURSO SUP.TEC.GESTÃO PÚBLICA 
Média Direta - Aluno + Professor 



217 

 

 

 
            CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA 

      Comparativo entre Indicadores do Curso - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
                                                                                                                  1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 3-Bom(a)/Com muita frequência 

4Ótimo/Sempre 

                                                                                                                  

 CURSO: GERAL/COORDENAÇÃO  Al2,56  
(2085) (C) (+Aluno+Professor)(2085) 

Pr3,49 +- 0,75 

 INFRAESTRUTURA FÍSICA /  Al2,53 +- 0,96 

SETORES ADMINISTRATIVOS E  
 ACADÊMICOS (2087) (G) Pr2,82 +- 1,04 

(+Aluno+Professor)(2087) 

 CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO (2083)  Al  3,37 +- 0,78 
(D) (+Aluno)(2083) 

 CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR  Pr  3,89 +- 0,35 
(2084) (D) (+Professor)(2084) 

 ESTÁGIO (2086) (C) (+Aluno)(2086) Al  3,17 +- 0,91 

 PROJETO INTEGRADOR DO CURSO Al  2,91 +- 1,1 

- PIC (2089) (C) (+Aluno)(2089) 

 COMISSÃO PRÓPRIA DE  Al2,00 +- 0 
AVALIAÇÃO - CPA (2082) (G)  

 (+Aluno+Professor)(2082) Pr2,00 +- 0 

Período de realização do evento: 22/09/2014 até 09/10/2014 
AVAL.2014-2.CURSO SUP.TEC.PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA 

Média Direta - Aluno + Professor 

http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 
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                               PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - PTA’s 
                            Adesão - Grau de Adesão ao Processo de Avaliação (Setores) 

UNIVALE 
0% = Ninguém a 100% = Todos participaram 

 
88,89 % (8 em 9) 

 
 66,67 % (2 em 3) 

 
 100,00 % (3 em 3) 

 
 100,00 % (2 em 2) 

 80,00 % (4 em 5) 
 

  
                                                                                                                 100,00 % (4 em 4) 

    92,86 % (13 em 14) 
 

 100,00 % (7 em 7) 
 

 100,00 % (2 em 2) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 100,00 % (5 em 5) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 100,00 % (15 em15) 
 

 100,00 % (2 em 2) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

                                              100,00 % (2 em2) 

                                                 0,00 % (0 em 1) 

 50,00 % (1 em 2) 

 100,00 % (2 em 2) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 100,00 % (8 em 8) 
 

 100,00 % (3 em 3) 
 

 100,00 % (3 em 3) 

 
 93,33 % (14 em 15) 

 

 100,00 % (1 em 1) 
 0,00 % (0 em 1) 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 100,00 % (1 em 1) 
 

 
 100,00 % (2 em 2) 

 100,00 % (3 em 3) 

AEX-ASSESSORIA DE EXTENSA Pt 

AMBULATORIO ESCOLA (3009) Pt 

APPG - ASSESSORIA DE PESQ Pt 

ASGRAD-ASSESSORIA DE GRAD Pt 

ASS.DE COMUNICACAO SOCIAL Pt 

ASSESSORIA JURIDICA (3013 Pt 

BIBLIOTECA CENTRAL (3015) Pt 

BIBLIOTECA SETORIAL (3016 Pt 

BIOSSEGURANCA (3124) Pt 

BRINQUEDOTECA (3017) Pt

CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO Pt 

CENTRO DE FISIOTERAPIA (3 Pt 

CEP-COMITE ETICA EM PESQU Pt 

CEU - CENTRO ESPORTIVO DA Pt 

CIT - CENTRO DE INFORMATI Pt 

CPA-COMISSAO PROPRIA AVAL Pt 

CURSO ENGENHARIA DE PRODU Pt 

CURSO HISTORIA (3049) Pt 

CURSO JORNALISMO (3050) Pt 

CURSO ODONTOLOGIA (3055) Pt 

CURSO SERVICO SOCIAL (305 Pt 

DEPTO DE PLANEJAMENTO E G Pt 

DLA-DIV LEGISLACAO ACADEM Pt 

DRA-DIV REGISTRO ACADEMIC Pt 

EAJ - ESC. ASSIST. JURIDI Pt 

ETEIT-ESC TECNICA DA UNIV Pt 

FINANCEIRO E CONTABIL (30 Pt 

GESTAO PEDAGOGICA (3125) Pt 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA Pt 

LABORATORIO DE HISTOLOGIA Pt 

LABORATORIO DE MICROBIOLO Pt 
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                  LABORATORIO QUIMICA ANALIPt                                   100,00 % (1 em 1) 

 MANUTENCAO (3126)Pt                                                   100,00 % (16 em 16) 

                   MESTRADO GES. INT. TERRITPt                                      100,00 % (1 em 1) 

                   NEHT-NUCLEO EST HIST TERRPt                                     0,00 % (0 em 1) 

                   NLI-NUCLEO DE LABORATORIO Pt      66,67 % (2 em 3) 

                   NUCLEO ANATOMIA GERAL (31Pt                                 100,00 % (2 em 2) 

                   NUCLEO DE DESENV AGRARIO Pt      80,00 % (4 em 5) 

                   NUCLEO PESQUISA EM IMUNOL Pt       60,00 % (3 em 5) 

                   PAOPE-POLO ASS ODONT PACPt                                   100,00 % (6 em 6) 

  PATRIMONIO (3000) Pt      66,67 % (2 em 3) 

 PRESIDENCIA - FPF (3108)Pt                                           100,00 % (2 em 2) 

 PROCESSO SELETIVO (3128)Pt                                      100,00 % (1 em 1) 

  RECURSOS HUMANOS (3068)Pt                                    100,00 % (13 em 13) 

 REITORIA DA UNIVALE (3112Pt                                    100,00 % (5 em 5) 

 REPROGRAFIA (3113) Pt    66,67 % (2 em 3) 

 SALA DOS PROFESSORES CIIPt                                    100,00 % (2 em 2) 

 SEAC-SETOR ATIVIDADES COMPt                               100,00 % (1 em 1) 

 SECRET CLINICAS ODONTOLÓG Pt   93,33 % (14 em 15) 

 SECRETARIA COORDENACOES CPt                            100,00 % (1 em 1) 

 SECRETARIA COORDENACOES CPt                            100,00 % (2 em 2) 

 SEPLAM - SETOR DE PLANEJAPt                                 100,00 % (1 em 1) 

 SERV GERAIS CI E LOG DE CPt                                     100,00 % (10 em 10) 

                     SERV GERAIS CII E LOG DE Pt  98,36 % (60 em 61) 

   SETOR DE TELEFONIA (3023)Pt                                  100,00 % (2 em 2) 

      SIUNE E SAE (3130) Pt  83,33 % (5 em 6) 

 SPA -SETOR PSICOLOGIA APLPt                                 100,00 % (2 em 2) 

  
TV UNIVALE (3132) 

Pt  90,00 % (9 em 10) 

 VIGILANCIA PATRIMONIAL -Pt                                   100,00 % (8 em 8) 

 VIGILANCIA PATRIMONIAL - Pt  93,33 % (14 em 15) 

Período de realização do evento: 06/03/2014 até 15/04/2014 
AVAL.2014-1.PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - PTA 

Média Direta - Aluno + Professorhttp://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 
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                    PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO – PTA’s 

                                           Comparativo entre Indicadores - Grupo de Perguntas 

Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) 
              1-Fraco(a)/Pouco 2-Regular/Geralmente 3-Bom(a)/Com frequência 4-Ótimo/Sempre  

                                                                                                             

                  CONDIÇÕES DE TRABALHO E Pt  2,66 +- 0,87 
INFRAESTRUTURA PARA  
DES. DAS ATIVIDADES  
 

                  POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E  Pt  2,73 +- 0,9 
MELHORIA DE QUALIDADE DE  
VIDA DOS FUNCIONÁRIOS  
 

                  QUANTO AO SEU CONHECIMENTO         Pt  2,88 +- 0,72 
SOBRE:  

                  QUANTO AO CLIMA  Pt  3,44 +- 0,64 
ORGANIZACIONAL:  
 

                  QUANTO AO ATENDIMENTO Pt  2,86 +- 0,83 
ORGANIZACIONAL:  
 

                   QUANTO À GESTÃO:  
 Pt                                                2,99 +- 0,96 
                   QUANTO À COMUNICAÇÃO:  

                                                                              Pt  2,68 +- 0,9 
                   AUTOAVALIAÇÃO   Pt        

                                                                                                   3,69 +- 0,5 
                   QUANTO A ENTIDADE  
                                     Pt                                                   3,04 +- 0,75 

 MANTENEDORA - FUNDAÇÃO  
PERCIVAL FARQUHAR - FPF:  

                    AVALIAÇÃO GERAL Pt  3,29 +- 0,63 
 Período de realização do evento: 06/03/2014 até 

15/04/2014 
AVAL.2014-1.PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO - PTA

Média Direta - Aluno + Professor 
http://siu.univale.br/cpa/Relatorio.aspx 10/03/2015 
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Dimensão 1: Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

            A administração atual propõe a construção de um novo PDI, com retomada da missão, 

visão, valores institucionais e a definição dos principais objetivos estratégicos e das metas da 

IES, em um processo necessário e premente de mudanças tanto no campo administrativo 

quanto no acadêmico.  Busca a reestruturação em sua infraestrutura de gestão acadêmico-

administrativa, para dar agilidade e eficácia a suas atividades, podendo-se afirmar que o 

movimento de mudança gerado pela autoavaliação, desencadeará alterações nos documentos 

oficiais, visando projetar os rumos da Instituição para os próximos anos. 

            O PDI e a avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa) devem ser 

fortemente articulados, abarcando sugestões apresentadas nos relatórios da CPA.  

É importante ressaltar que está sendo realizado um trabalho de construção conjunta do PDI e 

do Projeto Pedagógico Institucional – PPI com a participação de representação da CPA, 

buscando a articulação entre avaliação e planejamento, bem como as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

            Em relação à Responsabilidade Social da Instituição, os programas, projetos, cursos e 

eventos são desenvolvidos, com e para a comunidade e atendem, de uma maneira geral,  às 

políticas no âmbito institucional, sendo ainda necessário incrementar programas acadêmicos-

científicos e  culturais de integração dos egressos. 

 

 

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 

 

            Em um processo permanente de discussões e reflexões no âmbito dos cursos de 

graduação implicou   na constituição de uma ação integrada e  articulada  entre  ensino,  

pesquisa  e extensão,  realizando alterações nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, objetivando 

a formação profissional do egresso e o impacto  social  das  ações  da  Instituição. Neste 
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sentido, a UNIVALE está colocando como uma de suas metas o redimensionamento da 

pertinência dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão. A Política de Educação a 

Distância, como definido no PDI 2007-2011,  por mudanças de posicionamento por parte da 

Instituição, não foi implantada.  

            Assessoria de Pesquisa vem desenvolvendo diversas atividades relacionadas à 

iniciação científica e de projetos de pesquisa, incentivando a participação acadêmica no 

Simpósio de Pesquisa e Iniciação científica e em eventos de outras Universidades. O 

Mestrado Interdisciplinar - Gestão Integrada do Território é uma realidade formando 

profissionais para trabalhar de maneira integrada e ativa em equipes multidisciplinares, 

realizar atividades de ensino, pesquisa, extensão e atuar com profissionais que contemplem a 

multidisciplinaridade oferecida pela abordagem territorial. 

            A Instituição por meio de sua Assessoria de Extensão desenvolveu diversos 

programas, Projetos e Ações comunitárias, alocados nos respectivos setores: Setor de 

Eventos; setor de Ação Continuada, Setor de Pós-Graduação Lato Sensu; Setor de Filantropia 

e Ação Social.   

            A comunicação com a sociedade é  uma preocupação  permanente  da  UNIVALE. As 

políticas de comunicação, através  de  ações  específicas,  buscam  interagir  de  forma  efetiva  

com  os  diferentes  segmentos sociais  e  apresentar  as  principais  iniciativas  e  notícias  que  

envolvem  a  Instituição  O  Portal da UNIVALE, atualizado em tempo real, tem o objetivo de 

informar os diferentes públicos e mantê-los atualizados sobre os fatos que envolvem a 

Instituição, o  docente, discente e PTA’s  e  ao  estudante  a  possibilidade  de comunicação e 

organização acadêmica. A estrutura e a forma está organizada em três áreas básicas: 

Departamento de Jornalismo – Assessoria de Imprensa, Departamento de Criação e Web, 

Assessoria de Comunicação e Marketing.  Numa análise sistêmica e global  a comunicação 

interna e externa é realizada de maneira estruturada e atende aos diferentes público, numa 

transparência institucional  acerca dos resultados da avaliações recentes divulgação dos  

cursos, da pesquisa e extensão.   

            Entre as políticas  de  atendimento  aos  estudantes,  a  Instituição oferece  um  

conjunto  de programas  de  bolsas  e  créditos  educacionais,  que  possuem  como  fontes  a  

União  e  a  própria Instituição. Para acadêmicos da graduação,  os  principais  programas  de  

bolsas  são  o Programa Universidade para Todos – PROUNI, o Programa de Bolsa de estudo 

para demanda Institucional - BDI, o  Fundo  de Financiamento  ao  Estudante  do  Ensino  

Superior  (FIES);  o  Programa  Especial  de  Bolsa  de  Estudo Gratuidade  Parcial  – Grupo  

Familiar  e  o  Programa  PRAVALER.  É necessário incrementar uma Política de Educação 
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Inclusiva para desenvolver um programa de acompanhamento aos acadêmicos com 

necessidades  educacionais especiais,  com  a  aquisição  de  equipamentos tecnológicos  e 

educacionais para facilitar a aprendizagem dos alunos cegos  e de baixa visão, e a 

disponibilidade, aos acadêmicos surdos, de profissionais  intérpretes e com formação em 

Libras  – Língua Brasileira de Sinais.  

            Serviço de Atendimento ao Estudante – UNIVALE - SAE deverá promover uma 

revisão em sua política no  que tange o Serviço de Integração Universidade Empresa – 

SIUNE, Monitoria, entre outros e revitalizar o Programa de Aprimoramento Acadêmico ao 

Aluno/Nivelamento juntamente com a Gestão Pedagógica da Instituição. 

            A UNIVALE visa implementar uma política institucional de acompanhamento do 

egresso e entre outras atividades, realizando a atualização cadastral   de seus egressos,  e 

deverá disponibilizar  no  Portal  da  Instituição, um questionário  para  todos  os  egressos  

atualizarem  seus  dados  profissionais  e  interesses  de qualificação,   a  fim  de manter 

contatos futuros.  

 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

            As políticas e práticas de pessoal da UNIVALE têm por finalidade criar condições 

para que o quadro de docentes e técnicos administrativos possam desempenhar suas funções  

com  qualidade  e efetividade, produzindo  assim  resultados  que  venham  ao  encontro  dos  

planos  e  metas  traçadas pela instituição. É necessário a aprovação do Plano de Carreira de 

Docentes e de Pessoal Técnico Administrativo.  

            Organização e Gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios, tem sido de fundamental 

importância para o saneamento das dificuldades apontadas nos relatórios da CPA e das 

avaliações externas e na manutenção das potencialidades existentes. 



224 

Considerando as novas políticas institucionais, é necessário a elaboração e execução de um   

plano estratégico com detalhamento  das  origens  dos  recursos  e diagnóstico das 

necessidades de investimentos, melhoria da cobertura de rede  wireless, entre outras. 

            A Ouvidoria consolidou-se como instrumento de levantamento de críticas, sugestões, 

elogios e outras informações importantes que possibilitam a sugestão e implantação de 

medidas importantes para o desempenho da Instituição. Além de reforçar a relação de diálogo 

e transparência da Instituição com seus públicos. 

A gestão compartilhada é uma realidade na UNIVALE, sendo a Avaliação Institucional um 

instrumento de vital importância para auxiliar na tomada de decisões em prol dos seus 

objetivos institucionais. 

            A UNIVALE, enquanto  Universidade  comunitária encontra-se, constantemente,  na  

busca  do  equilíbrio  entre  cumprir  seu  propósito  de  contribuir  para  a integração  e  o  

desenvolvimento através  da  educação  superior  e,  ao  mesmo  tempo, garantir sua 

sustentabilidade econômica. A gestão financeira tem papel fundamental e a sua 

sustentabilidade decorre da gestão adequada  das  receitas  e  despesas  anuais  disponíveis.  A  

busca  do equilíbrio  econômico e financeiro  é,  portanto,  um  objetivo  constante  e  a  

principal  garantia  para  a  continuidade  dos compromissos  gerados  pela  oferta  da  

educação superior. Possui um conjunto de instrumentos gerenciais que tem como propósito 

garantir o alinhamento dos objetivos propostos no PDI com as iniciativas efetivamente 

concretizadas.  

            A  principal  fonte  de  receita  da  Universidade  é  a  mensalidade  da  matrícula  dos  

seus estudantes.  As  políticas  direcionadas  à  aplicação  de  recursos  para  programas  de  

ensino,  pesquisa  e extensão,  fazem  parte  da  rotina  institucional.   

             Na realidade em que estamos inseridos, é preocupante a expansão de despesas na 

rotina administrativa e acadêmica da Instituição, considerando as receitas geradas em 

contraponto as despesas acumuladas e as contraídas anualmente.  
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

             A UNIVALE, quanto as instalações administrativas e acadêmicas atendem de 

maneira suficiente as necessidades institucionais, considerando que em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos salas de aulas, clínicas e os demais ambientes acadêmicos.  

             A expansão é realizada a partir do momento em que as demandas são aprovadas nas 

instancias adequadas, com recursos próprios e tendo em vista o planejamento estratégico da 

Instituição. 

             A CPA elabora relatórios específicos, com comentários e sugestões contidas nos 

Relatórios de Avaliação dos Cursos, PTA’s e Setores, envia  e reúne   com Diretoria 

Executiva da FPF para discussão das necessidades apontadas. Esta estratégia tem como 

objetivo, acompanhar o saneamento e retroalimentar junto à comunidade acadêmica, as 

melhorias realizadas. 

 

4 – 1 – 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 

1  Alvará de funcionamento.  
A  IES  possui  alvará 
 de funcionamento?  

 X   
  

2  
Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB).  

A IES possui certificado que 
atesta as condições de 
segurança contra incêndio? 
A IES apresenta recursos 
antipânico em suas 
instalações?  

 X   
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3  

Manutenção e Guarda do Acervo 
Acadêmico, conforme disposto na 
Portaria N° 1.224, de 18 de dezembro 
de 2013.  

A IES cumpre as exigências 
da legislação?  
     X 

  
  

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, na Lei N° 10.098/2000, nos 
Decretos N° 5.296/2004, N°  
6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria 
N°  
3.284/2003.  

A IES apresenta condições 
adequadas de acessibilidade? 

 X   

  

5  

Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, 
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 
27 de dezembro de 2012.  

A IES cumpre as exigências 
da legislação?  
  

 X   

  

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 

  

7  
Plano de Cargos e Carreira dos 

Técnicos Administrativos.  

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

   X 

  

8  

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

Universidades  e Centros  
Universitários:  
  
A IES tem, no mínimo, um 
terço do corpo docente com 
titulação stricto sensu?  
O corpo docente tem, no 
mínimo, formação lato sensu? 
Faculdades:  
  
O corpo docente tem, no 
mínimo, formação lato sensu? 
  

 X   
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9  

Regime de Trabalho do Corpo Docente  
  

Universidades:  
Percentual mínimo (1/3) de docentes 
contratados em regime de tempo integral, 
conforme disposto no Art. 52 da Lei N° 
9.394/96 e na Resolução Nº 3/2010.  
  

Centros Universitários:  
Percentual mínimo (20%) de docentes 
contratados em regime de tempo integral, 
conforme disposto na Resolução N° 
1/2010.  
  

Universidades:  
A IES tem, no mínimo, um 
terço do corpo docente 
contratado em regime de 
tempo integral?  
  

Centros Universitários:  
A IES tem, no mínimo, um 
quinto do corpo docente 
contratado em regime de 
tempo integral?  
  

   X 

  

10  
Forma  Legal  de  Contratação  dos 
Professores.  

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

 X   

  

11  
Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
conforme disposto no Art. 11 da Lei N° 
10.861/2004.   

A  IES  possui  CPA 
prevista/implantada?  

 X   

  

12  

Comissão Local de Acompanhamento 
e Controle Social (COLAPS), 
conforme disposto na Portaria N° 
1.132, de 2 de dezembro de 2009.  

A  IES  possui 
 COLAPS 
prevista/implantada?  

 X   

  

13  

Normas e procedimentos para 
credenciamento e recredenciamento de 
Centros Universitários, conforme 
disposto na Resolução CNE/CES N° 
1/2010.  

A IES atende aos requisitos 
exigidos pela Resolução?  

    

  
 
X 

14  

Normas e procedimentos para 
credenciamento e recredenciamento de 
Universidades, conforme disposto na 

Resolução CNE/CES N° 3/2010.  

A IES atende aos requisitos 
exigidos pela Resolução?  

 X   

  

15  

Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-brasileira, Africana e Indígena, 
nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a 
redação dada pelas Leis Nº 
10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da 
Resolução CNE/CP N° 1/2004, 

A IES cumpre as exigências 
das legislações?  
  

 X   
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fundamentada no Parecer CNE/CP Nº  
3/2004.   

16  

Políticas de educação ambiental, 
conforme disposto na Lei N° 
9.795/1999, no Decreto  
N° 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP 
Nº 2/2012.  

A IES cumpre as exigências 
das legislações?  
  

 X   

  

17  

Desenvolvimento Nacional Sustentável, 
conforme disposto no Decreto N° 
7.746, de 05/06/2012 e na Instrução 
Normativa N° 10, de 12/11/2012.  

A IES cumpre as exigências 
das legislações?  

 X   

  

18  

Diretrizes Nacionais para a Educação 
em  
Direitos Humanos, conforme disposto 
no 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 Diretrizes 
Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos?  

 X   

  

 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       

 A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIVALE vem ampliando suas atividades, 

realizando avaliações nos diversos segmentos da Universidade, identificando pontos fortes e 

pontos a serem aperfeiçoados que sirvam de parâmetros para a tomada de decisões e a 

implementação de ações em prol da melhoria na qualidade dos serviços prestados pela 

UNIVALE. Como responsável pelos processos de avaliação interna da Universidade, 

destacamos no universo de informações obtidas em suas avaliações, fatores que são de 

extrema importância na manutenção da qualidade do ensino, tais como: 

 Reestruturação e aprovação dos Ordenamentos Institucionais; 

 Urgência na implantação de Plano de Carreira Docente e de Pessoal Técnico e 

Administrativo; 

 Priorizar com máxima urgência a melhoria na infraestrutura física; 

 Garantir a atualização do acervo bibliográfico; 

 Incrementar o apoio para realização de visitas técnicas; 

 Priorizar a ampliação de espaços e de equipamentos multimídia; 
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 Priorizar a otimização no sistema de compras de materiais para laboratórios, 

clínicas, entre outros; 

 Ampliar convênios e parcerias com a UNIVALE; 

 Aprimoramento da qualificação docente; 

 Utilizar efetivamente o resultado da Autoavaliação Institucional para as 

tomadas de decisões; 

 Ampliar as possibilidades com o segmento público/privado na realização de 

projetos; 

 Padronizar os procedimentos operacionais;  

 Implantar procedimentos para segurança e a preservação do patrimônio 

documental; 

 Aprimorar setor responsável pelo gerenciamento do banco de dados e gestão de 

informação e melhorar a sua estrutura computacional; 

 Manter a regularidade dos Cursos oferecidos aos funcionários técnicos 

administrativos; 

 Utilizar plataforma web e com acesso para todos os usuários; 

 Ampliar a integração da rede corporativa de computadores e do sistema 

integrado;  

 Implantação de política de manutenção preventiva e corretiva em 

equipamentos e materiais de laboratórios; 

 Melhoria contínua dos ambientes acadêmicos para discentes e docentes; 

 Ampliação e atualização dos recursos multimeios. 

              

Este relatório apresentou os resultados da análise de documentos, das avaliações 

interna e externa, reuniões com gestores e comunidade acadêmica, demonstrando o empenho 

da UNIVALE em aprimorar os seus esforços a favor da sociedade, no âmbito da educação 

superior e viabilizar as condições para o cumprimento de sua Missão e que possa se 

consolidar como instrumento de planejamento e gestão, uma vez que fornece uma fotografia 

imparcial da Instituição. 
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GLOSSÁRIO 

 

ABEMES                     Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior 

ACBS                           Área de Ciências Biológicas e da Saúde 

ACEE                           Área de Ciências Exatas e Engenharia 

ACH                             Área de Ciências Humanas 

ACSA                           Área de Ciências Sociais e Administrativas   

AEX                             Assessoria de Extensão 

APPG                           Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

APS                              Atividades Práticas Supervisionadas 

ASCORG                     Assessoria de Comunicação Organizacional 

ASGRAD                     Assessoria de Graduação 

BDI                               Programa de Bolsa de Estudo para Demanda Social Individual 

BIC                               Programa de Bolsa de Iniciação Científica 

BVS                              Biblioteca Virtual em Saúde 

CAPES                         Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CCN                             Catálogo Coletivo Nacional 

CDP                             Corpo Docente Permanente 

CEBAS                        Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

CEJUS                         Centro Jurídico de Soluções e Conflitos e Cidadania 

CEMIG                       Centrais Elétricas de Minas Gerais 

CEU                             Centro Esportivo da UNIVALE 

CF                                Constituição Federal 

CH                               Carga Horária 

CIEE                           Centro Integrado Empresa Escola 

CIT                              Centro de Informática e Tecnologia 

CLT                             Consolidação das Leis do Trabalho 

CNE                             Conselho Nacional de Educação 

CNPq                           Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

COMUT                      Programa de Comutação Bibliográfica 

CONAES                     Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior 

CONSEPE                   Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão  

CPA                             Comissão Própria de Avaliação 

CPSA                           Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento 
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CRC                             Conselho Regional de Contabilidade 

DAES                           Diretoria de Avaliação da Educação Superior 

DCN                             Diretrizes Curriculares Nacionais 

DEC                             Departamento de Campi 

DI                                 Dedicação Integral 

DISGI                          Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação 

DP                                Dedicação Parcial 

DRA                             Divisão de Registro Acadêmico 

EAJ                              Escritório de Assistência Judiciária 

EDITAU                      Edições Técnicas de Administração Universitária 

ETEIT                         Escola Técnica da UNIVALE 

FAAG                          Faculdade de Ciências Agrárias 

FAC                             Faculdade de Artes e Comunicação 

FACE                           Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

FACS                           Faculdade de Ciências da Saúde 

FADE                           Faculdade de Direito Ciências Econômicas e Administrativas 

FAENG                        Faculdade de Engenharia 

FAPEMIG                   Fundação de Amparo à Pesquisa de Estado de Minas Gerais 

FATEC                        Faculdade de Ciências Tecnológicas 

FHS                              Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

FIES                             Programa de Financiamento Estudantil 

FIOCRUZ                   Fundação Osvaldo Cruz 

FPF                              Fundação Percival Farquhar 

FUNARBE                  Fundação Arthur Bernardes 

GEPE                          Gestão Pedagógica 

GIT                              Gestão Integrada do Território 

IBIREME                    Centro Latino-Americano e do Caribe de Inf. em Ciências da Saúde 

IES                               Instituições de Ensino Superior 

INEP                            Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INPROD                      Índice Geral de produção do Programa 

LABCEU                     Laboratório do Centro Esportivo Universitário da UNIVALE 

LACINE                      Laboratório de Cineantropometria 

LAD                             Laboratório de Didática 

LDBEN                        Lei de Diretrizes e Bases do Ensino   
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MEC                            Ministério da Educação 

MGIT                          Mestrado Gestão Integrada do Território 

NDE                             Núcleo Docente Estruturante 

OAB                             Ordem dos Advogados do Brasil 

PAOPE                        Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial 

PDI                               Plano de Desenvolvimento Institucional 

PIC                               Projetos de Integração Curricular 

PIB                               Projetos Institucionais do Programa 

PIBIC                           Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PIBID                           Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PPC                              Projeto Pedagógico do Curso 

PPI                               Projeto Pedagógico Institucional 

PROACAD                  Pró-Reitoria Acadêmica    

PROEXT                     Pró-Reitoria de Extensão  

PROUNI                      Programa Universidade para Todos 

PTA                              Pessoal Técnico e Administrativo 

REBAP                        Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia 

SAE                              Setor de Atendimento ao Estudante 

SCAD                           Serviço de Cópia e Acesso a Documentos 

SEPLAM                     Setor de Planejamento e Ambiente 

SINAES                       Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SIU                               Serviço Integrado Universitário 

SIUNE                         Serviço Integrado UNIVALE/Empresa 

SFC                              Setor Financeiro e Contábil 

SUS                              Serviço Único de Saúde 

TCC                             Trabalho de Conclusão de Curso 

TDE                             Tempo de Dedicação à Escrita 

TJMG                          Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

UESC                           Universidade do Estado de Santa Catarina 

UFAL                           Universidade Federal de Alagoas 

UFES                           Universidade Federal do Espírito Santo 

UFJF                           Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFMG                         Universidade Federal de Minas Gerais 

UFSC                           Universidade Federal de Santa Catarina 
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UFSJ                            Universidade Federal de São João del-Rei 

USP                              Universidade de São Paulo 

UFV                             Universidade Federal de Viçosa 

UFVJM                       Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

UNICENTRO             Centro de Feiras e Eventos da UNIVALE 

UNIVALE                   Universidade Vale do Rio Doce 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

UNIVALE - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
GRUPO: GERAL/COORDENAÇÃO 
Conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você tem conhecimento das atividades de extensão desenvolvidas em seu Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você tem conhecimento das atividades de pesquisa desenvolvidas em seu Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Participação nas atividades complementares do seu curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O Curso contextualiza o conhecimento da área (teorias, técnicas, procedimentos, instrumentos, etc) com os temas gerais e situações 
do cotidiano 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Utilizo a Biblioteca da UNIVALE 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Utilizo o acervo de periódicos científicos/acadêmicos da Biblioteca da UNIVALE 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Interesse da Coordenação do Curso em propor medidas visando melhorar as condições de ensino/aprendizagem 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento do Coordenador do Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 

GRUPO: INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE GRUPO: APOIO AO ESTUDANTE 
Condições físicas das salas de aulas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Condições das instalações sanitárias 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUALIDADE dos equipamentos nos laboratórios do curso 
Ótimo/Sempre 
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Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE de equipamentos nos laboratórios do curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Adequação dos laboratórios às aulas práticas (espaço, segurança) 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE de laboratórios de informática disponíveis 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE de recursos audiovisuais necessários para o desenvolvimento das aulas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Espaço físico adequado para estudo e consulta na biblioteca 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Espaço físico adequado para estudo e consulta na biblioteca 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE do acervo bibliográfico disponível na biblioteca 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE do acervo bibliográfico disponível na biblioteca 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Condições de funcionamento e atendimento das cantinas universitárias 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Acesso e adequação das instalações físicas para pessoas com necessidades especiais 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Serviço de segurança no Campus 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pela Divisão de Registros Acadêmicos - DRA 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
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Qualidade do atendimento prestado pelo Setor Financeiro e Contábil - SFC (Tesouraria) 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pelas Bibliotecas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pelo Setor de Xerox 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pelo SIUNE (Setor de Estágios) 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 

GRUPO: CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO 
Os conteúdos trabalhados na disciplina são coerentes com os que foram apresentados no Plano de Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
É desenvolvido na disciplina um trabalho integrado com as demais disciplinas do currículo do Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor utiliza adequadamente o tempo disponível para a aula 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor domina o conteúdo da disciplina 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor oportuniza a interação entre as atividades práticas e teóricas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor indica como material de estudo a utilização de livros textos e ou/manuais 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor informa aos alunos a sistemática de avaliação a ser adotada na disciplina 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O nível de conhecimento exigido nas avaliações é compatível com o conteúdo 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Coerência na distribuição de créditos (pontos) no cronograma de avaliação 
Ótimo/Sempre 
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Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor comenta com os alunos os resultados das provas e trabalhos realizados 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 

GRUPO: CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR 
Os conteúdos trabalhados na disciplina são coerentes com os que foram apresentados no Plano de Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
É desenvolvido na disciplina um trabalho integrado com as demais disciplinas do currículo do Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você utiliza adequadamente o tempo disponível para a aula 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você domina o conteúdo da disciplina 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você oportuniza a interação entre as atividades práticas e teóricas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você indica como material de estudo a utilização de livros textos e ou/manuais 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você informa aos alunos a sistemática de avaliação a ser adotada na disciplina 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O nível de conhecimento exigido nas avaliações é compatível com o conteúdo 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Coerência na distribuição de créditos (pontos) no cronograma de avaliação 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você comenta com os alunos os resultados das provas e trabalhos realizados 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 

GRUPO: COMISSÃO PRÓPRIA GRUPO: DE AVALIAÇÃO 
Você considera o processo de avaliação realizado pela CPA importante para seu curso? 
Sim 
Não 
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                                  UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

  

 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ................. 

 INSTRUÇÕES 

 Caro(a) Aluno(a), 

 

      Sua opinião é de extrema importância para avaliarmos o Curso de Mestrado, afim de melhorá-lo. 
Solicitamos a gentileza de classificar, de acordo com a legenda a seguir, a opção que melhor 
expresse sua opinião a respeito. Não é necessária sua identificação, para que tenha mais liberdade 
nas respostas. 

 
1 - ótimo(a)  / 2 – Bom(a) / 3 – Regular / 4 - Ruim 

          Disciplina:  

 PROFESSORES 
Professor 1 Professor 2 

 QUESTIONÁRIO 

 
1. Clareza e objetividade no desenvolvimento do conteúdo. 

 
 
  

 
2. Receptividade às criticas, sugestões e questionamentos. 

 
  

 
  

 

3. Estímulo para os alunos expressarem suas idéias e discutirem os 
conteúdos. 

 
  

 
  

 
4.  Empenho e disponibilidade para sanar dúvidas. 

 
  

  
 

 5.  Estabelecimento de relações entre a teoria e a prática.    

 

6.  Utilização de metodologias e técnicas variadas, tornando as aulas 
dinâmicas e atualizadas.   

  
 

 

7. Uso de recursos audiovisuais que proporcionam maior 
aproveitamento das aulas.  

  
 

 8.  Pontualidade.   

 
9. Cumprimento integral do horário das aulas. 

  
  

 
10.Aproveitamento do tempo de sala de aula. 

 
    

 
11.Carga horária atribuída à disciplina. 

  
  
 

 
 

12.Relacionamento entre professor e alunos, favorecendo a 
aprendizagem.    

 

13. Aproveitamento do conteúdo da disciplina para o desenvolvimento 
do seu projeto de pesquisa.     

 14. Avaliação geral do professor.    

 15. A disciplina atendeu os objetivos propostos.   

 Comentários e Sugestões:           
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  Caro Usuário,                                                                                          
 A sua contribuição é muito importante para aprimorar o nosso atendimento. 

 
      SETOR:  

 

Aspectos 
 

 
Muito  

satisfeito 

 

  
Satisfeito 

 

 
Insatisfeito 

Escreva a  Escreva aqui sugestões para 
melhorias do setor: 

 

 Tempo de espera para o atendimento    
Cordialidade no atendimento    
Qualidade do atendimento no setor    
Qualidade do atendimento por telefone    
Agilidade no atendimento    
Clareza nas informações recebidas    
Retorno das solicitações    
Compromisso com data e hora na 
entrega do documento 

   

Horário de funcionamento    
Espaço físico 

Conforto    
Limpeza    

 
 

            
  
 Caro Usuário,                                                                                          

A sua contribuição é muito importante para aprimorar o nosso atendimento. 
 
        SETOR:  

 
Aspectos 

 

 
Muito 

satisfeito 

 

 
Satisfeito 

 

 
Insatisfeito 

 
Escreva   Escreva aqui sugestões para melhorias 

do setor: 
 

Tempo de espera para o atendimento    
Cordialidade no atendimento    
Qualidade do atendimento no setor    
Qualidade do atendimento por 
telefone 

   

Clareza nas informações recebidas    
Agilidade no atendimento    
Flexibilidade nas negociações    
Retorno das solicitações    
Horário de funcionamento    

Espaço físico 
Conforto    
Limpeza    
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