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                                           RELATO INSTITUCIONAL 

 

1 APRESENTAÇÃO  

 

            O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, instituído pela Lei nº 

10.861/2004, tem, entre seus objetivos, a melhoria da qualidade e a expansão da oferta de 

educação superior. Para atender a esses objetivos, a avaliação assume importante papel e se 

desenvolve por meio da avaliação de instituições, de cursos e do desempenho dos estudantes. 

Para ampliar e fortalecer a relação entre os processos de avaliação e os processos de gestão, 

bem como o autoconhecimento das instituições de ensino superior e o consequente 

aprimoramento das atividades de ensino, pesquisa e extensão , o instrumento de avaliação 

institucional, publicado na Portaria nº 92 de 31 de Janeiro de 2014, propõe o Relato Institucional  

como uma inovação que subsidia o ato de credenciamento e recredenciamento institucional e a 

transformação de organização acadêmica , regulamentado por meio da Nota Técnica nº 

062/2014-INEP/ DAES/CONAES. 

            Este Relato Institucional objetiva demonstrar como os processos de gestão institucional 

realizados sob a ótica do Projeto de Desenvolvimento Institucional- PDI/ UNIVALE 2014/2018 

e Projeto Político Institucional – PPI/ UNIVALE, se desenvolvem a partir das avaliações 

externas e das avaliações internas, evidenciando a interação entre os resultados destas 

avaliações no tocante de suas atividades acadêmico -administrativas demonstrando as ações 

implementadas e as melhorias da UNIVALE. 

            No ato da elaboração deste relato percebe-se uma evolução acadêmica da universidade 

com base na relação entre planejamento de gestão e avaliações institucionais realizados pela 

CPA caracterizando uma retroalimentação e avaliação de desenvolvimento e do alcance das 

políticas, dos objetivos, das ações e das metas estabelecidas no PDI2014/2018.  

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1.1 Mantenedora: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR 

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

de direito privado (regime fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade pública no âmbito 
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municipal, estadual e federal. (Atos Legais: Lei Municipal nº 2039 de 26/11/73, Decreto 

estadual nº 14304 de 31/01/72 e Lei Federal nº70562 de 22/05/72) 

CNPJ: 20.611.810/0001-91 

Inscrição Estadual: 2774603100029 

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

Valadares/MG 

Fone: (33) 3279-5900 

Site: www.univale.br 

 

1.1.2 IES Mantida 

 

Nome: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOCE; 

Ato legal: credenciada/recredenciada: Reconhecimento – Parecer CFE nº 16/92, 

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

nº 1.037/92, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial da União de 09 de julho de 

1992, Seção I, Pág. 8.835. Recredenciamento: Portaria nº1.669 de 28 de novembro de 2011. 

Reitor: José Geraldo Lemos Prata  

Telefone: Pabx (33) 3279-5503   

Fax: (33) 32795042 – 

E-mail: reitoria@univale.br 

Localização: 

Endereço Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel Pinheiro, nº 

2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador Valadares/MG. 

 

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA   

 

        Portaria UNIVALE: 065/2014 

        - Representante Docente: 

          Profª. Kíssila Zacché Lopes de Andrade - Presidente 

        - Representante Técnico-Administrativo 

          Rômulo Mafra de Oliveira 
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        - Representante Discente: 

          Célio Pinheiro da Silva   

        - Representante da Sociedade Civil: 

          Srª. Dirce Pereira Albino 

 

2 BREVE HISTÓRICO DA IES  

 

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

por escritura pública lavrada em notas perante o Cartório do Segundo Ofício desta cidade, no 

dia 7 de junho de 1967 (escritura trasladada em 12/06/1967), por iniciativa de um grupo de 

cidadãos, ao todo, 159 (cento e cinquenta e nove) instituidores, entre pessoas físicas e jurídicas.  

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

estudos e as pesquisas destinados ao desenvolvimento social, cultural, científico e tecnológico 

da região do Vale do Rio Doce, resultando assim, na transformação dos recursos da região em 

riquezas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida da população.  

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

instituição de ensino e pesquisa, o Minas Instituto de Tecnologia (MIT), seguida da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras (FAFI), da Faculdade de Odontologia (FOG) e da Escola Técnica 

do Instituto de Tecnologia (ETEIT). Gradualmente, novos cursos e faculdades foram criados e, 

em 1992, o complexo educacional mantido pela FPF transformou-se na Universidade Vale do 

Rio Doce - UNIVALE, a qual, na prerrogativa de entidade mantida pela FPF, utiliza o 

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

do desenvolvimento educacional e cultural de Governador Valadares, de Minas Gerais e do 

Brasil.  

Assim, a pretendida expansão das áreas acadêmicas, mantidas pela Fundação Percival 

Farquhar, teve seu processo inicial com a criação, em 1968, do Instituto Tecnológico, que se 

estruturou nos moldes das universidades norte-americanas que realizam pesquisa de cunho 

tecnológico, aliado ao ideal dos seus fundadores de criar uma instituição fortemente marcada 

pela atividade de ciência e tecnologia. O seu marco inicial foi o curso de Engenharia e 

posteriormente os cursos de Física, Química e Matemática, nesse mesmo Instituto. 

Posteriormente foi criada a Faculdade de Ciências Humanas, a Faculdade de Odontologia e 

também uma Escola Técnica e um Colégio de Aplicação.  
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A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus respectivos 

cursos - situação geográfica e cultural do município, demandas do setor industrial - e as 

características mais acentuadas de algumas faculdades instituídas posteriormente, são 

representativas na interface que a Fundação Mantenedora estabeleceu com o contexto regional, 

do ponto de vista econômico, social e cultural. 

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

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

Integradas do Vale do Rio Doce (FACIVALE).  

Posteriormente, o complexo educacional mantido pela Fundação Percival Farquhar 

transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, instalada em 31 de julho de 

1992, por meio dos Instrumentos de Credenciamento, pelo Parecer CFE nº. 16/1992, e a Portaria 

Ministerial nº. 1.037/1992, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial da União de 09 

de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835, passando, assim, a gozar da plena autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, na forma preconizada pelos 

artigos 207, da Constituição Federal e 54, seus incisos e parágrafo único da Lei nº 9.394, de 

20/12/1996 (LDB). Tendo sido recredenciada pela Portaria nº 1.669 de 28 de novembro de 

2011. 

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

profissionalizante de nível técnico e a TV UNIVALE, um canal educativo e de interlocução 

com a comunidade. 

Em 2015, na modalidade presencial, a UNIVALE ofertou 25 cursos de graduação em 

quatro núcleos: Núcleo da Saúde; Núcleo da Ciência e Tecnologia, Núcleo da Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas; projetos de pesquisa/extensão e 06 cursos de Pós-

graduação Lato sensu e 02 Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu.  

Com aproximadamente 250 docentes e 4825 discentes, destaca-se no cenário 

educacional e profissional da região. 

A UNIVALE, com funcionamento em dois campi,  possui uma rede de serviços 

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

Vianna Cruz e a Biblioteca Setorial, Clínicas Odontológicas,  Ambulatório de Lesões, o Centro 

Esportivo UNIVALE (CEU), o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA),  o Escritório de 

Assistência Judiciária (EAJ), os núcleos do Juizado de Conciliação do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUS), entre outros. 
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É considerada referência nacional em atendimento a pacientes especiais; conta com uma 

equipe multidisciplinar altamente qualificada, no Polo Integrado de Assistência Odontológica 

ao Paciente Especial (PAOPE).  

            A FPF/UNIVALE traz a tradição por quase meio século de atuação no ensino superior, 

refletindo a qualidade do ensino ofertado na ocupação, pelos egressos, de importantes postos 

de trabalho com uma atuação profissional e cidadã relevante e reconhecida tanto na região em 

que se insere como em todo o país.  

 

3 CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

INSTITUCIONAIS E DE CURSO  

 

            A cultura de avaliação é importante para avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência 

do ensino buscando um diagnóstico geral da Instituição. A avaliação externa estimula a reflexão 

o que é importante para o desenvolvimento geral das universidades. A Comissão Própria de 

Avaliação – CPA propõe mecanismos que criam a relação entre gestão e avaliação para busca 

da qualidade nas universidades. 

As reflexões desenvolvidas pela CPA/ UNIVALE a partir das Avaliações Externas dos 

cursos de Direito (no período de 07/06/2015 a 10/06/2015), Educação Física Bacharelado 

(no período de 07/06/2015 a 10/06/2015), Letras (no período de 24/08/2014 a 27/08/2014) e 

Produção Publicitária (no período de 03/05/2015 a 06/05/2015) evidenciam um caráter de 

estabilidade e evolução pautada num modelo de gestão democrática. As ações realizadas 

decorrentes dos resultados das avaliações externas INEP/MEC, possuem características com 

decisões horizontais e verticais observadas de forma simultânea permitindo que se tenha a 

concepção dualista para administrar os pontos a serem aperfeiçoadas.  

A partir da análise das considerações da Dimensão 1 dos referidos cursos, verifica-se 

que os Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC contemplam muito bem as demandas efetivas 

de natureza econômica e social da região, que se caracteriza pelo comércio e prestação de 

serviços. As políticas institucionais de ensino/extensão/pesquisa estão muito bem implantadas, 

embora tenha havido um corte no orçamento destinado à pesquisa, em virtude dos ajustes 

financeiros para reorganizar as contas da Universidade. Os estágios curriculares 

supervisionados estão institucionalizados, as ações acadêmico-administrativas, em decorrência 

das autoavaliações pela CPA estão bem implantadas. O uso da biblioteca virtual 3.0 Pearson 
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necessita ser otimizada a sua utilização. A implementação das Políticas Institucionais, 

constantes do PDI, estão devidamente articuladas com a gestão institucional e gestão do curso.      

A Autoavaliação Institucional está bem implantada e possui instrumentos de avaliação dos 

cursos e da infraestrutura e os resultados da avaliação são disponibilizados no site da IES, além 

de devolvidos individualmente para os professores. As avaliações anuais subsidiam relatórios 

de acompanhamento e melhoria do curso, oferecendo, elementos para a nova proposta 

curricular pretendida pelo Curso e sob a responsabilidade do NDE.  

No tocante a Dimensão 2, foi sinalizado que os coordenadores possuem perfil para o 

exercício das atribuições com dedicação suficiente e demonstra conhecimento de gestão 

acadêmica. Em relação aos colegiados e NDE houve sugestões dos avaliadores para ajustes na 

composição e frequência de reuniões de alguns cursos. A produção docente também foi um 

fator que merece atenção para maior incremento e melhorias. 

Com relação à Dimensão 3 houve melhora na avaliação da organização e do ambiente 

de trabalho que corresponde uma situação favorável, mas que ainda apresentam demandas que 

merecem ações de qualificações, mesmo que não seja imediata, mas podendo compor uma 

reescrita ou reanálise do PDI.  

 

4 CONCEITOS DE CURSO – CC, IGC, CPC, ENADE, CI    

 

Em 2014 os cursos que participaram do ENADE foram Engenharia de Produção obteve 

o conceito 1; Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental, 

Engenharia Elétrica e Letras que obtiveram o conceito 2; Educação Física - Licenciatura, 

História, Pedagogia e Sistemas de Informação obtiveram o conceito 3. As notas obtidas em 

2014 demonstra, num primeiro momento a necessidade de uma maior conscientização dos 

alunos na responsabilidade deste importante Exame  ao responder o “Questionário de 

Estudante” onde tem demonstrado desinteresse ou desconhecimento em responder as “ 

Questões de Organização Didático Pedagógica” e ,concomitante, implantar inovações das 

práticas pedagógicas e fazer um acolhimento deste aluno no tocante ao Programa de 

Acompanhamento Pedagógico,  considerando que os mesmos entram na universidade com uma 

bagagem de conhecimento aquém do necessário para estudos ao nível de terceiro grau . A 

responsabilidade desta “Formação Profissional “recai sobre a universidade num espaço de 

tempo curto para fazer as adequações e ajustes de aprendizagem. É necessário incrementar as 
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ações de acompanhamento e desenvolvimento dos alunos que farão o ENADE discutindo todo 

o processo bem como o manual o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 

 Em função do seu desempenho nas últimas avaliações – inclusive no ENADE a IES 

definiu um Plano de Melhorias, com ações direcionadas principalmente para as fragilidades 

identificadas nestas avaliações. 

O Índice Geral de Cursos é o indicador que avalia anualmente o desempenho dos cursos 

de graduação e das pós graduações das instituições de ensino superior do Brasil. Para o cálculo 

do conceito final de cada instituição, o IGC considera o ENADE e o CPC. O índice é a média 

ponderada do conceito obtido por os cursos de graduação, mestrado e doutorado de cada 

instituição. 

A UNIVALE possui IGC 3 nos anos de 2009/2010/2011/2012/2013/2014 e o CI 3 

obtido em 2009, conforme quadro abaixo: 

 

CURSO/HABILITAÇÃO Modalidade 

AVALIAÇÕES 
 

Nota 
ENADE 

CPC - Ano 
CC – Ano 

Visita 

Administração Bacharelado 3 - 2012 3 - 2012 3 - 2011 

Agronegócio Tecnológico - - - 

Agronomia Bacharelado 2 - 2013 SC - 2013 3 - 2008 

Arquitetura e Urbanismo 
Bacharelado 3 - 2011 

 
       3 - 2011 4 - 2006 

 Ciência da Computação Bacharelado 2 - 2014 2 - 2014 2 - 2010 

Ciências Contábeis Bacharelado 3 - 2012 3 - 2012 4 - 2014 

Com. Social - Jornalismo Bacharelado 4 - 2012 3 - 2012 3 - 2011 

Direito Bacharelado 3 - 2012 3 - 2012 4 - 2015 

Educação Física  Licenciatura 3 - 2014 3 - 2014 3 - 2008 

Educação Física  Bacharelado - - 3 - 2015 

Enfermagem Bacharelado 4 - 2013 4 - 2013 2 - 2009 

Engenharia Civil Bacharelado 2 - 2014 2 - 2014 3 - 2010 

Eng. Civil e Ambiental Bacharelado 2 - 2014 2 - 2014 3 - 2010 

Engenharia Elétrica Bacharelado 2 - 2014 2 - 2014 3 - 2010 

Engenharia de Produção Bacharelado 1 - 2014 - 3 - 2014 

Farmácia Bacharelado SC - 2013 SC - 2013 3 - 2013 

Fisioterapia Bacharelado SC - 2013 SC - 2013 3 - 2013 
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Gestão Pública Tecnológico - - - 

História Bacharelado 3 - 2014 3 - 2014 4 - 2010 

Letras – Português/Inglês e 
Respectivas Literaturas 

Licenciatura 2 - 2014 3 - 2014 3 - 2015 

Manutenção Industrial Tecnológico - - 3 - 2011 

Nutrição Bacharelado 2 - 2013 SC - 2013 4 - 2013 

Odontologia Bacharelado 2 - 2013 2 - 2013 3 - 2008 

Pedagogia Licenciatura 3 - 2014 3 - 2014 5 - 2011 

Produção Publicitária Tecnológico - - 4 - 2015 

Psicologia  Bacharelado 3 - 2012 3 - 2012 3 - 2004 

Serviço Social Bacharelado - SC - 2013 3 - 2008 

Sistemas de Informação Bacharelado 3 - 2014 3 - 2014 5 - 2005 

UNIVALE - IGC IGC 3 em: 2009/2010/2011/2012/2013/2014 

UNIVALE – CI CI 3 em: 2009 

 

 

5 PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO  

  

            A realização de uma avaliação institucional busca, em sua essência, elementos para a 

melhoria e aperfeiçoamento do desempenho acadêmico da instituição, a partir da participação 

democrática da comunidade acadêmica, pessoal técnico administrativo, entre outros. Deve se 

tornar uma atividade intrínseca ao processo de planejamento e um instrumento de gestão para 

permitir realinhamento de seus rumos na duração de sua função social. 

            A Comissão Própria de Avaliação- CPA/ UNIVALE tem o papel de conduzir os 

processos de avaliação internos da instituição como previsto no SINAES. Tem como objetivos 

planejar e executar a autoavaliação institucional anualmente, bem como divulgar e discutir os 

seus resultados em todos os Campi da UNIVALE. 

            Desta forma a atuação da CPA é pautada na concepção da avaliação como um processo 

contínuo com a qual a comunidade interna se identifique e comprometa. O caráter formativo da 

avaliação deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (docentes, discentes e Técnicos 

administrativos) quanto institucional, pelo fato de colocarem todos os atores em um processo 

de reflexão e autoconsciência. 
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          O Projeto de Autoavaliação Institucional da UNIVALE em como objetivo, avaliar e 

analisar todos os aspectos relevantes e importantes dentro da Instituição com intuito de buscar 

o desenvolvimento integral e a melhoria constante na qualidade do processo educacional da 

IES. 

           A finalidade do Projeto de Autoavaliação Institucional da UNIVALE é tornar a prática 

da Autoavaliação Institucional uma ação norteadora na tomada de decisões, gerando reflexão 

permanente das ações. Pretende-se fortalecer as relações da Instituição com a comunidade  

interna e externa, com intuito de melhorar a qualidade do Ensino Superior, bem como promover 

o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da IES por meio da 

valorização de sua missão, da promoção dos valores democráticos, do respeito às diferenças e 

às diversidades, da afirmação da autonomia e da identidade institucional, bem como 

sistematizar e prestar informações solicitadas ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

 

5. 1. OBJETIVOS DO PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTIUTUCIONAL DA 

UNIVALE 

 

 5.1.1 Objetivo Geral  

           Sistematizar e aperfeiçoar de forma continua o processo de Autoavaliação Institucional 

na UNIVALE, com planejamento, implantação e desenvolvimento de ações de avaliação 

interna no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e gestão considerando a proposta do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior, respeitando as especificidades regionais, com 

vistas a fortalecer a comunicação interna e externa e responder criticamente as demandas 

sociais.  

 

5.1.2 Objetivos Específicos  

 Identificar a inserção e o grau de participação da UNIVALE no atendimento às 

demandas da sociedade, tanto no que se refere à produção científica quanto à formação 

de profissionais; 

 Verificar as ações desenvolvidas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e a coerência 

com a missão e as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI;  
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 Analisar de que maneira a estrutura organizacional favorece as condições para a 

execução das ações propostas no PDI;  

 Aplicar questionários à comunidade externa, que possibilitem a identificação, 

organização, catalogação e divulgação (interna e externa) da Instituição a fim de 

identificar em quais áreas estamos respondendo às demandas sociais.  

 

6 DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

        A CPA/UNIVALE, cumpri portanto , seus objetivos: 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 Reitoria e os Gestores da Instituição, no 

sentido de subsidiá-los com os diagnósticos realizados pela CPA. Além disso, busca, 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.  

A avaliação dos Cursos de graduação, consiste em um instrumento com perguntas 

objetivas e espaço para “comentários e sugestões” em cada grupo de perguntas. 

  É elaborado um relatório, que é entregue no primeiro momento para os coordenadores 

em reuniões separadas para apontamentos dos pontos fortes, medianos e a serem aperfeiçoados 

e os relatórios individuais professores dos cursos de graduação 

Estes resultados são sistematizados e também   apresentados e discutidos com a Reitoria, 

buscando um envolvimento com a gestão superior e comunidade acadêmica fazendo uma rede 

de comunicação. 

Para divulgação dos resultados decorrentes do processo de autoavaliação institucional a 

CPA juntamente com os gestores com o objetivo de discutir os resultados com a comunidade 

acadêmica. Outros mecanismos também são utilizados neste processo de divulgação, tais como: 

E-mails a professores e alunos, Site UNIVALE, Boletim Acadêmico UNIVALE, Panfletos 

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

gestores: 

 Atualização Projetos Pedagógicos;  

 Divulgação os Projetos Pedagógicos para alunos e professores; 
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 Otimização os atendimentos dos coordenadores; 

 Disponibilização e Divulgação de horários específicos para atendimento aos alunos / 

professores e outros; 

 Estabelecimento de agenda de reuniões com representantes de turmas; 

 Compra de quadros brancos para salas de aulas; 

 Consertar os bebedouros, Bebedouros em bom estado. 

 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; 

 Adequação dos ambientes para a acessibilidade para deficientes físicos, visuais e 

auditivos; 

 Otimização do funcionamento do restaurante no período noturno; 

    Ampliação do sistema de Internet no campus e em salas de aulas; 

    Melhoria na Comunicação interna e acesso às informações; 

    Criação de textos padrões Institucionais para disponibilizar a toda comunidade interna 

e externa; 

    Intensificação dos mecanismos de divulgação dos Cursos; 

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

efetivação/consolidação dessa nova estrutura institucional.  

 

7 PLANOS DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

             A autoavaliação institucional tem por finalidade de identificar a andamento e a 

qualidade das atividades – fim (ensino, pesquisa e extensão) e das atividades – meio (gestão 

acadêmica e administrativa), buscando assegurar a integração de dimensões externas e internas 

da avaliação institucional, mediante de um processo construído e assumido coletivamente. Este 

esforço institucional impulsiona a possibilidade de gerar informações para tomadas de decisões 

de caráter político, pedagógico e administrativo. 
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            Os planos de melhorias foram orientados a partir dos resultados de avaliações internas 

e externas, que ocorreram ao longo de ano estão contemplados no quadro abaixo: 

 

7.1 QUADRO DE AÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL UNIVALE 

 

AÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL /UNIVALE 

 

            A Reitoria da UNIVALE através de reuniões sistemáticas com a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA, vem procurando atender dentro da sua disponibilidade as solicitações que são 

demandadas oriundas dos Relatórios de Avaliações do Cursos, numa proposta de melhoria 

contínua dos processos acadêmicos, administrativos e de infraestrutura.   

 
ITEM FRAGILIDADES PROVIDÊNCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
I  
N 
F 
R 
A 
E 
S 
T 
R 
U 
T 
U 
R 
A 

Instalações sanitárias (manutenção, 
limpeza, sabonete e papel) 

Análise para elaboração de um projeto 
de readequação e reconstrução das 
instalações sanitárias. 

Climatização do laboratório, clinicas e 
outros espaços 

Equipamentos já foram adquiridos e os 
projetos elaborados. Aguardando a 
liberação/ampliação da quantidade de 
carga elétrica a ser destinada ao 
CAMPUS II pela CEMIG, com 
instalações de outros padrões de luz, 
para execução dos projetos e instalação 
de equipamentos, considerando que a 
carga atualmente destinada não 
comporta as demandas. 

Carteiras das salas de aula (conforto, 
segurança, ergonomia) 

Aguardando disponibilização 
financeira 

Segurança nos Campi Processo de reestruturação e 
terceirização das atividades de 
segurança nos CAMPI 

Acesso ao Campus II (buracos na pista) Como é via pública, depende do 
Governo Municipal. São feitos 
contatos constantes com vistas ao 
saneamento do problema. 

Iluminação do Campus II Poda geral para minimizar o problema. 
Constante reposição de lâmpadas 
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Otimizar o horário de funcionamento da 
esterilização  

Reforma na estrutura física do setor, 
aquisição de equipamentos e aumento 
do quadro de funcionários. 
Aguardando disponibilização 
financeira. 

Manutenção dos equipamentos dos 
laboratórios e outros  

Aguardando disponibilização 
financeira. 

Atendimento de cantinas (Qualidade no 
atendimento e dos alimentos, preços e 
pagamento com cartão de débito 
/crédito).  

As cantinas são terceirizadas. Os 
parceiros estão realizando reformas 
para um melhor atendimento 

Salas de aula, corredores e pátio 
(limpeza, manutenção) 

Limpeza de salas de aula, corredores e 
pátios são realizadas rotineiramente. 
Para otimizar a limpeza foi 
reestruturado o horário de 
disponibilização dos espaços à UFJF.  

Atualização, manutenção e ampliação da 
rede de computadores e de recursos 
multimídias 

Aguardando disponibilização 
financeira 

Manutenção de alguns equipamentos de 
clinica  

O projeto de manutenção já está sendo 
executado 

Acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais (CTC, CEU, 
outros) 

Projetos estão sendo analisados 
juntamente com o Escritório Modelo 
do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Atendimento do Xerox  Em 2015 cancelado o contrato de 
terceirização e feito um novo contrato 
com outra empresa. Em função do não 
atendimento às propostas e 
expectativas, está sendo analisado 
juntamente com a empresa prestadora 
do serviço novas propostas de 
melhorias. 

Acesso à INTERNET Atualmente conta com um link de 100 
Mbps para acesso à INTERNET e um 
link de 20 MBPS que interliga os 
CAMPI 

Acervo bibliográfico Aquisição e ampliação constante do 
Acervo Bibliográfico.  

 
                                    

O 
U 
T 
R 
O 
S 

Otimizar o atendimento do SAE Está sendo realizada a ampliação da 
equipe e capacitação dos funcionários 

Melhorar o atendimento na Secretaria 
Acadêmica. 

Alteração no horário de atendimento. 
Implantação de um novo layout para 
melhoria no atendimento e aquisição 
de computadores mais atualizados, 

Melhorar o espaço da tesouraria e 
otimizar o atendimento. 

Implantação do projeto de Qualidade 
nos Setores 
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Acompanhamento Pedagógico dos 
Discentes  

Otimizar o Programa de 
Aprimoramento Acadêmico - PAA 

Ampliar o horário de atendimento das 
Bibliotecas 

Atendimento foi ampliado. 
Funcionamento até as 22hs. 

Competência e capacitação dos 
professores 

A capacitação é realizada 
periodicamente pela Gestão 
Pedagógica - GEPE  Relacionamento interpessoal entre 

professores e alunos 
Cumprimento de obrigações e 
responsabilidades dos professores 
(horários, calendário acadêmico) 

 

 

AÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL A PARTIR DOS 
RELATÓRIOS DE DIRECIONAMENTO, TOMADA DE DECISÃO FUNDAMENTADAS NA 
AVALIAÇÃO DO CURSO PARA A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2015 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

Implementação de uma nova matriz para 
um novo Curso de Administração em 
2016-1 (ADM.) 
Incentivo imediato para os projetos de 
extensão e busca de parcerias. Incentivo e 
apoio a visitas técnicas (AGRON., CIVIL, 
CIVIL E AMB. AGRONEGÓCIO). 
Formação de Grupos de Pesquisa e 
Discussão (ARQ.) 
Participação no SEMID e Simpósios 
(DIR.) 
Eventos semestrais “Momento 
Acadêmicos do Cursos de Enfermagem. 
(ENF.) 
Utilização de representação discente para 
divulgar e incentivar a participação dos 
discente em Simpósio de Pesquisa e 
Iniciação Científica promovidos pela 
APPG(ENF.) 
Aula magna para apresentação de PPC e 
regulamentos do Curso de Odontologia 
(ODONT.) 
Estruturação de novas formas de 
cumprimento das Atividades 
Complementares elaboradas pelo NDE 
(ODONT.) 
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COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

Criação de um pré atendimento, visando 
categorizar as demandasse, portanto 
eliminar problemas de uma só vez. 
(ADM. CONT.; GP.) 
Orientação e qualificação das secretárias 
e implementar programas que garantam a 
qualidade no serviço e atendimento. 
(AGRON., CIVIL, CIVIL E AMB. 
AGRONEGÓCIO). 
Apoio a Coordenação do período da 
manhã. (ARQ.). 
 Café com o Coordenador - Reunião 
mensal com representantes de turmas (CS, 
PP, PED.0). 
Disponibilizar por e-mail os horários de 
atendimento das coordenações (E. 
PROD.) 
Elaboração de formulário de atendimento 
e registro quando a coordenação estiver 
ausente (PED.) 
Agenda regular para atendimento a 
discentes e docentes (ODONT.) 
Agenda fixa com representantes de turma 
de cada período (ODONT.) 
Definição de professor referência para 
cada período do curso (ODONT.) 

CORPO 
DOCENTE 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

 

Fazer encontros no decorrer do semestre 
letivo. Lançar mão de advertências 
quando se fizer necessário (AGRON., 
CIVIL, CIVIL E AMB., 
AGRONEGÓCIO). 
Reuniões mensais com o Colegiado 
destinada a avaliação do Plano de Aula 
(CS, PP) 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

Relatório de investimentos técnicos 
enviado à Reitoria em 08/2015 solicitando 
aquisição de mais projetores além de 
outras demandas. (ADM., CONT.; GP.) 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS 

Relatório de investimentos técnicos 
enviado à Reitoria em 08/2015 solicitando 
aquisição de mais projetores além de 
outras demandas. Doação de 4 máquinas 
pela RBF. (ADM., CONT.; GP.) 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

Relatório de investimentos técnicos 
enviado à Reitoria em 08/2015 solicitando 
aquisição de mais projetores além de 
outras demandas. (ADM.; CONT.; GP.) 
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Criar estratégias para valorizar o uso dos 
recursos midiáticos com a finalidade de 
oferecer aos alunos conteúdo e linguagem 
dinâmica para incentivar a sua 
participação. (AGRON. CIVIL, CIVIL E 
AMB.; AGRONEGÓCIO) 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

Reunir com a equipe do Escritório 
Modelo do Curso de Arquitetura e fazer 
um planejamento desta ação, dentro de 
um projeto integrador entre disciplinas e 
cursos. (AGRON., CIVIL, CIVIL E 
AMB.; AGRONEGÓCIO) 

SETOR DE ESTÁGIO 

Reunião com alunos no início de semestre 
letivo e informar sobre normas de estágio. 
Utilizar o protocolo WEB em referência a 
documentos recebidos e enviados. 
(AGRON. CIVIL, CIVIL E AMB.; 
AGRONEGÓCIO) 
Informatização do processo de estágio (já 
está em andamento) (PED.) 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

Criação de diretrizes dinâmicas que 
norteiam um Política de Estágio 
Supervisionado e divulgá-la aos alunos e 
professores (AGRON., CIVIL, CIVIL E 
AMB.;  AGRONEGÓCIO) 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

            Os resultados do processo de autoavaliação tem sido utilizado pelos gestores da IES 

para introdução de melhorias em suas práticas e estruturas físicas, a exemplo da construção de 

mais uma Clínica Odontológica com 30 equipamentos completos, laboratórios de informática, 

Biblioteca Virtual Pearson e as providências anteriormente relatadas. 

            O presente relatório representa um valioso instrumento de diagnóstico do 

desenvolvimento institucional, de forma holística e compartilhada, contribuindo para o 

planejamento de ações de melhorias para a consolidação da qualidade, eficiência e eficácia dos 

seus serviços. 
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8 PROCESSOS DE GESTÃO  

 

            Com o objetivo de operacionalizar as ações previstas no PDI 2014-2018, com base nas 

metas nele definidas, a CPA, juntamente com os gestores, utilizando métricas/quadro para 

avaliação do PDI, sistematizou quadros avaliativos por objetivos e metas estabelecidas, em 

processo de socialização com os gestores, visando a avaliação do cumprimento das mesmas, 

conforme segue a abaixo: 

            A avaliação do PDI 2014-2018 foi realizada através de reuniões para discussão e 

preenchimento das referidas métricas/quadros, correspondentes as instâncias em uma ampla 

discussão dos rumos da Universidade. Estas métricas/quadros, estão contemplados no Relatório 

de Autoavaliação Institucional UNIVALE – 2015.       

       

9 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UNIVALE 2015    

 

                 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 da Lei Nº 10.861, 

que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

-  Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

- Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 
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9.1. 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 do Núcleo de Comunicação e Humanidades, a Biblioteca Setorial e a Escola Técnica da 

UNIVALE (ETEIT), outra mantida da FPF.  

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

os demais cursos do Núcleo de Saúde, Núcleo das Ciências e Tecnologias, Núcleo de Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas  

            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 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.  

 
 

9.2 – METODOLOGIA 

 

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

institucional e seu PDI, assumida pela Instituição como peça-chave para fazer frente ao desafio 

posto na busca de seu desenvolvimento e expansão.  
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              Para a elaboração deste Relatório de Autoavaliação Institucional, a metodologia foi definida 

em uma proposta diferenciada em ações coletivas, construída em grupos de trabalhos, interpretação de 

documentos e textos. 

            Os levantamentos e avaliações foram realizados através de questionários on-line junto a docentes 

e discentes dos cursos de graduação.  Para os cursos de pós-graduação as avaliações foram aplicadas ao 

final de cada disciplina, em se tratando de diversos setores administrativos e eventos, a coleta de 

informações é feita através de formulário específico, sendo disponibilizado urnas para coleta dos dados. 

Esta metodologia diversificada permite uma avaliação global da Universidade. Foram analisados 

documentos e relatórios emitidos por diferentes setores da universidade.  

Foram realizadas reuniões com as instâncias administrativas e acadêmicas da 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. 

                  Foi solicitado aos gestores o preenchimento de métricas/quadros tendo como base   a missão, 

propósitos e as metas do PDI – UNIVALE – 2014-2018. A CPA/UNIVALE realizou, num exercício 

crítico e reflexivo a análise dos dados e informações contidas nos documentos. 

           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.  

 

9.3 DESENVOLVIMENTO 

 

9.3.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INTITUCIONAL 
 

No Eixo 1, considera-se a dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES. O foco desse 

Eixo é a descrição e a identificação dos principais elementos do processo avaliativo da IES em relação 

ao seu PDI, aos relatórios elaborados pela CPA e aos demais documentos institucionais avaliativos do 

período que constitui o objeto de avaliação.  

 
 
9.3.1.1 - Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

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

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

desenvolvidas institucionalmente.  
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            Decorrentes destas análises aconteceram mudanças físicas, estruturais e políticas para a 

efetivação/consolidação e do fortalecimento de uma cultura de avaliação.  

            Ao processo de Autoavaliação Institucional da UNIVALE é assegurado por 

planejamentos/cronogramas a fim de alcançar sucesso nas ações, usando metodologias diversificadas e 

viáveis atendendo ao princípio da globalidade e integração de forma associada permitindo uma visão 

geral e abrangente da Instituição. 

            As avaliações censitárias dos cursos de graduação são realizadas anualmente com o corpo 

docente e discente objetivando retratar a situação do curso, segundo a visão dos atores do processo em 

relação aos diversos aspectos acadêmicos pertinentes a qualidade dos mesmos, levantando 

potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados dos cursos servindo como parâmetros para a tomada de 

decisão. O Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão Fundamentadas na Avaliação do Curso 

para a Autoavaliação Institucional é um instrumento efetivo para correção de rumos. 

          Para avaliações nos cursos de graduação são elaborados relatórios com gráficos que ilustram os 

resultados dos itens avaliados pelos docentes, discentes, funcionários, egressos e em relação aos 

principais indicadores avaliados e comentários/sugestões em relação aos diversos quesitos avaliados. 

Este material constitui uma fonte de informação qualitativa rica, capaz de complementar de maneira 

significativa os resultados quantitativos e expressos nos gráficos apresentados. 

          A Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIVALE elabora anualmente o Relatório das Ações 

Decorrentes do Processo de Avaliação Institucional para melhoria contínua das ações demandadas nas 

avaliações realizadas.  

          Para avaliação sistemática do PDI 2014-2018 foram elaboradas métricas/instrumento para 

acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas no mesmo. 

          A Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Setores estratégicos é realizada rotineiramente visando 

um movimento contínuo de aperfeiçoamento e a melhoria dos serviços prestados pelos funcionários da 

UNIVALE à comunidade interna e externa.    

          Em seu processo de autoavaliação a CPA/UNIVALE, foca sempre numa avaliação com caráter 

pedagógico, formativo, desenvolvendo uma cultura avaliativa potencializando o desenvolvimento 

humano e institucionais nas inter-relações existentes nos processos acadêmicos, como também 

avaliando o atendimento as expectativas da sociedade na qual está inserida sem perder de vista as suas 

funções de ensino, pesquisa e extensão 
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/UNIVALE 

AVALIAÇÕES REALIZADAS 
2013 a 2015 

 
¤ Relatórios de Autoavaliação Institucional - UNIVALE 
 
AUTOAVALIAÇAO INSTITUCIONAL MÊS/ANO 
Relatório de Autoavaliação Institucional – UNIVALE – 2012 Março/2013 

Relatório de Autoavaliação Institucional – UNIVALE – 2013 Março/2014 

Relatório de Autoavaliação Institucional – UNIVALE – 2014 Março/2015 

 
¤ Relatórios de Avaliação / Cursos de Graduação 
  
CURSO MÊS / ANO 
Administração Maio/2013 – Maio/2014 - Maio/2015 

Agronomia Outubro/2013 – Outubro/2014 - Outubro/2015 

Arquitetura e Urbanismo Outubro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Ciências Contábeis Maio/2013 – Maio/2014 - Outubro/2015 

Ciência da Computação  Outubro/2013 – Outubro/2014 - Outubro/2015 

Comunicação Social - Jornalismo Outubro/2013 – Outubro/2014 - Outubro/2015 

Direito Maio/2013 – Maio/2014 - Maio/2015 

Educação Física - Bacharelado Maio/2013 – Maio/2014 - Maio/2015 

Educação Física – Bac. Novo Título Maio 2015 

Educação Física - Licenciatura Outubro/2013 – Outubro/2014 - Outubro/2015 

Enfermagem Setembro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Engenharia Civil Outubro/2013 - Outubro/2014  - Outubro/2015 

Engenharia Civil e Ambiental  Outubro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Engenharia de Produção Outubro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Engenharia Elétrica Maio/2013 – Maio/2014 - Outubro/2015 

Farmácia - Formação Generalista Setembro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Fisioterapia Setembro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

História Outubro/2013 - Outubro/2014 

Letras Setembro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Nutrição Setembro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Odontologia Setembro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Pedagogia Setembro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Psicologia Setembro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Serviço Social Setembro/2013 - Outubro/2014 - Outubro/2015 

Sistemas de Informação Maio/2013 – Maio/2014 – Maio/2015 

Superior Tec. em Agronegócio Outubro/2014 – Outubro/2015 

Superior Tec. em Gestão Pública Outubro/2014 – Outubro/2015 

Superior Tec. em Produção Publicitária Outubro/2014 – Outubro/2015 

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 Abril/2013 – Junho/2014 

Mestrado em Gestão Integrada do Território – 
Stricto Sensu 

Setembro/2009 – Agosto/2014 

Análises Clínicas e Gestão de Laboratórios – Lato 
Sensu 

2014 - 2015 

Direito Processual – Lato Sensu 2014 - 2015 

Gestão de Políticas Públicas 2014 - 2015 

Ortodontia – Lato Sensu 2014 

Psicopedagogia – Lato Sensu 2014 - 2015 

 
¤ Relatórios de Avaliação / Outros 
 
RELATÓRIO  MÊS / ANO 
Estágio Curricular Supervisionado - 
Odontologia 

Novembro/2015 

Seminário Integrador - Odontologia Maio/2015 – Novembro/2015 

Setor: Secretaria Acadêmica  2013 – 2014 - 2015 

Setor: Tesourarias  2013 – 2014 - 2015 

Setor: Bibliotecas - UNIVALE 2013 – 2014 - 2015 

Setor: Sala das Coordenações/Professores - 
Campus II  

2013 – 2014 - 2015 

Setor: Sala das Coordenações – Campus I  2013 – 2014 - 2015 

Setor: Serviço de Apoio ao Estudante – SAE  2013 – 2014 - 2015 

Setor: Xerox – Discentes - UNIVALE Novembro/2014 

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

 
Março/2012 – Março 2014 – Março/2015 

Avaliação do Programa de Capacitação de 
Professores 

Março/2014 – Março/2014 - Março/2015 

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

 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

  RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO 
AOS PROCESSOS, RESULTADOS E EFICÁCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.  
Objetivo 1:  Manter processo de Gestão por Resultado focado nos indicadores de qualidade 
definido pelo MEC e nas metas estratégicas da UNIVALE. 
Meta:  Cultura do Planejamento, Acompanhamento da Execução e Avaliação das Metas e Ações 
previstas no PDI implantada na UNIVALE em todos os setores administrativos e acadêmicos.          
(PDI  2014-2018 – página 141). 
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Cumprimento da Meta:  SIM   (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Entrega e análise das métricas/instrumentos para 

avaliação das ações desenvolvidas em 2015 em 

consonância com o PDI 2014-2018. 

Análise crítica dos resultados das avaliações dos 

Cursos de Direito, Educação Física – Bacharelado, 

Letras e Superior de Tecnologia em Gestão 

Publicitária. 

Realização de avaliações de todos os Cursos de 

Graduação da UNIVALE. 

Elaboração de relatórios das ações decorrentes do 

processo de Autoavaliação Institucional. 

Divulgação das ações acadêmicas e administrativas 

no Site da UNIVALE, nos CAMPI e nas salas de 

aulas. 

Pesquisa de Satisfação dos Usuários de setores 

estratégicos da UNIVALE. 

Elaboração de relatório de avaliação dos Cursos de 

Pós- graduação Lato e Stricto Sensu. 

Elaboração de peças, junto com a Assessoria de 

Comunicação Organizacional – ASGORG com foco 

nas melhorias institucionais decorrentes dos 

resultados das avaliações internas.  Esta ação é 

divulgada no site com vistas à motivação e 

sensibilização de alunos e professores para garantir 

um elevado grau de adesão nas avaliações 

sistemáticas realizadas pela CPA nos Cursos de 

Graduação. 

Participação em congressos, eventos e 

encontros das Comissões Próprias de 

Avaliação promovidos pelo MEC. 

Otimizar a divulgação dos resultados das 

avaliações. 

 
 
Objetivo 2:  Consolidar o processo de Avaliação Institucional em articulação com o SINAES. 
Meta:  Avaliação institucionalizada. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – 
página 142). 
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Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (   X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Transferência da Comissão Própria de Avaliação 

– CPA para local de maior proximidade com a 

comunidade acadêmica. 

Espaço físico favorecendo as atividades da CPA, 

considerando segurança e sigilo. 

Aquisição de uma nova impressora. 

Atualização de Computadores. 

Elaboração das métricas/instrumentos para 

avaliação do PDI. 

Aprovação das métricas/instrumentos perla 

Reitoria. 

Reunião com gestores administrativos para 

discutir os resultados das avaliações de cursos 

apontadas pelos alunos e professores contidas nos 

relatórios de avaliação de todos os cursos de 

graduação. 

Discussão junto à ASCORG e SAE com 

vistas a criar o Portal do Egresso. 

Implementar um sistema eficaz de 

acompanhamento das ações decorrentes 

dos resultados das avaliações junto aos 

gestores. 

 

 

9.4 . 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.  
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9.4.1 DIMENSÃO 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

           É Missão da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE: “Promover a formação 

profissional e científica, a construção difusão de conhecimentos e colaborar para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua região de inserção, pautada na melhoria 

da condições de vida e na diversidade do ambiente e da cultura”. 

           Trabalhando com a perspectiva de honrar sua Missão dentro de um minucioso e amplo 

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

o fortalecimento da Instituição, a UNIVALE entende que um PDI consistente tem importância 

fundamental no crescimento estratégico da Universidade. 

            A Gestão da Instituição conclui o processo de construção conjunta de novos PDI, PPI, 

Regimento e Estatuto, pautados no redesenho da UNIVALE frente à realidade que se apresenta 

no cenário nacional e regional. A elaboração de documentos contou com a participação de todas 

as instâncias da UNIVALE, resultando em ordenamentos coerentes com a Missão Institucional 

e com a realidade contemporânea, que delineiam caminhos e apontam diretrizes para os 

próximos anos. 

            Tais diretrizes são fruto de uma profunda análise dos cursos ofertados pela Instiuição, 

visando a definição de estratégias – amplamente discutidas com a mantenedora – para 

fortalecimento destes, construindo ferramentas que permitam reduzir a evasão de discentes 

através de processos que atendam suas necessidades e expectativas. 

Em relação à graduação os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) passam por uma 

revisão criteriosa buscando adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais, e reestruturação 

das matrizes curriculares integrativas e atualizadas. Foram adotadas e aprimoradas 

metodologias alternativas, levando em consideração aspectos didáticos associados às novas 

tecnologias e inovações das áreas do conhecimento. 

Ainda na graduação, as atividades de mais de uma centena de bolsistas do PIBID – 

Programa Institucional de Iniciação à Docência do Governo Federal – possibilitaram a 

ampliação de horizontes e possibilidades aos alunos que pretendem investir no crescimento 

acadêmico. 

Objetivando os cuidados e respeito à diversidade, a UNIVALE possui disciplinas em 

todos os cursos de graduação que atendem a legislação, trabalhando o conteúdo conforme a 

Lei N° 11.645 de 10.03.2008 e à Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, com a 
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inclusão da Temática da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos. Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, e em 

atendimento à Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e ao Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 

2002, há a integração da Educação Ambiental às disciplinas dos cursos de modo transversal, 

contínuo e permanente. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos também são observadas 

e em atendimento à Resolução CNE N. 1, de 30 de maio de 2012, ocorre a inclusão do conteúdo 

em temas transversais de todos os cursos. Também são atendidas a lei n. 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para o atendimento às pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista, bem como o disposto na CF/88, em seus Artigos 205, 206 e 

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

5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003, no que diz respeito à 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Do ponto de vista da extensão, foi realizado um trabalho efetivo junto aos cursos, 

identificando as ações extensionistas presentes nas disciplinas, com vistas a fortalecer a 

curricularização da extensão e padronização/normatização da prestação de serviços à 

comunidade nas diferentes áreas de conhecimento.  

A oferta de cursos de pós graduação foi definida a partir da análise das demandas do 

mercado de trabalho regional. 

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. Outra ação importante norteada pelo 

PDI foi o maior esclarecimento das linhas de pesquisa do Programa de Mestrado GIT junto à 

comunidade com real crescimento do número de interessados. 

A ampliação das fronteiras do conhecimento e da troca internacional de experiências 

acadêmicas também foi uma realidade em 2015. A UNIVALE fez importantes contatos com a 

Universidade de Lisboa recebendo a Profª. Dra. Lucinda Fonseca, que participou do 1º 

Seminário Ligações Migratórias Contemporâneas Brasil Portugal e Estados Unidos, e os 

professores Dr. Jorge Malheiros e Suelda Albuquerque para a 2ª edição do seminário. A 

Universidade também recebeu representantes do Consulado Americano que participaram do 

nosso Simpósio de Pesquisa com palestra enriquecedora. 
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 

DIMENSÃO I - MISSÃO E O PDI  

Objetivo 1: Consolidar a missão institucional e os documentos de referência MEC/ INEP e demais 

instituições reguladoras.  

 Meta: Capacitar os colaboradores para o exercício de suas atividades atendendo ás políticas 

institucionais da UNIVALE e aos documentos de referência MEC / INEP e demais instituições 

reguladoras. (PDI  2014/2018 – páginas 111 e112). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   ( X   )  NÃO   (     )   EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 
Difusão da missão, visão e valores da UNIVALE nos 

setores internos da Instituição.  

Incorporação da missão, visão e dos valores nas 

diversas ações da comunidade acadêmica pelos 

colaboradores.  

Publicação e registro cartorial do Regimento Geral 

da UNIVALE que entrou em vigor no segundo 

semestre com ampla divulgação no site e ainda com 

as principais alterações ressaltadas no Manual do 

Aluno. 

Revisão semestral do Manual do Aluno.  

Divulgação das políticas Institucionais contidas no 

PDI em todos os processos de gestão acadêmico 

administrativa da Univale.  

Capacitação dos gestores sobre o instrumento de 

avaliação do INEP e seus indicadores. 

- Implementação do Programa para Formação e 

Capacitação Permanente dos Gestores para atuação 

na educação a distância. 

     Ações do Programa realizadas em 2015:  

 - Oferta de um curso de Formação para  

Docente e Tutores EaD 

Colocar a missão, a visão e os valores em 

destaque no site da UNIVALE 

Reforçar a implementação das políticas 

institucionais junto aos NDE’s dos cursos. 

Sensibilizar a comunidade acadêmica quanto 

aos aspectos legais e éticos do Sistema 

Nacional de Avaliação. 
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 - Encontros para capacitação da equipe de PTAs  

para a EaD 

- Realização do 1º Seminário EaD com o tema: 

 Reflexões sobre a Educação a Distância no  

Ensino Superior.  

 - 1ª Feira de livros e materiais didáticos de EaD. 

 - Participação da equipe do NEaD no  

Evento PromovEaD/UFMG 

 - Realização de Ciclo de Estudos e  

Planejamentos, com a Equipe NEaD 

 - Visitas técnicas ao Polo UAB –  

Governador Valadares 

 - Realização de 05 (cinco) minicursos com  

temáticas de Educação a Distância 

 

Objetivo 2: Implementar o PDI. 

 Meta: Utilizar o PDI como documento de referência para ações institucionais. (PDI 2014/2018 – 

página 112). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   (     )   NÃO   (     )  EM PARTE   ( X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 
Implantação do sistema de orçamento alinhado com 

as metas e cronograma do PDI, e atendimento às 

especificidades dos cursos e setores da Instituição. 

Análise do cumprimento de metas contidas no PDI 

junto aos respectivos responsáveis. 

Registro das ações por todos os cursos e setores da 

UNIVALE para elaboração de relatórios parciais e 

elaboração dos relatórios anuais sob a coordenação 

da CPA. 

Alinhar todos os planos de gestão dos cursos e 

setores as metas contidas no PDI, bem como, 

as ações de melhoria propostas.  

Capacitar os gestores para propor orçamentos 

auto sustentáveis.  

Estabelecer cronograma de monitoramento do 

cumprimento das metas do PDI 
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9.4.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 
               Acolhimento. Respeito à diversidade. Acessibilidade. É nestas correntes que se 

pautam as ações de responsabilidade social realizadas na UNIVALE, em consonância conforme 

definido no PDI 2014/2018, e a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Promovendo a 

defesa do meio ambiente e educação ambiental, a inclusão social e educação em direitos 

humanos, a defesa do patrimônio cultural e a igualdade ético-racial, a Instituição cumpre sua 

missão junto ao público interno e externo. 

.    Como Instituição de Ensino Superior Comunitária, atua de forma permanente por meio 

de programas e projetos de extensão, de ação comunitária e prestação de serviços direcionados 

prioritariamente à população de baixo poder aquisitivo e/ou em situação de vulnerabilidade 

social, de forma complementar ao poder público, realizando um trabalho de grande relevância 

junto à comunidade na qual está inserida. 

Em suas políticas internas de responsabilidade social, a UNIVALE dispõe, entre outras 

coisas, de um programa de Bolsas de Estudos de Demanda Individual (BDI) destinado aos 

alunos de comprovada vulnerabilidade econômica e social. A concessão do benefício é feita 

através de editais amplamente divulgados na comunidade acadêmica, garantindo igual acesso 

ao processo de seleção e estabelecendo critérios que garantam que as bolsas sejam concedidas 

aos alunos mais necessitados. 

Pedagogicamente, práticas como o ensino de libras (como disciplina obrigatória nos 

cursos de formação de professores e optativa em todos os outros cursos da Educação Superior); 

a integração da Educação Ambiental às disciplinas dos cursos de modo transversal, contínuo e 

permanente; e a integração da temática da História e Cultura Afro-brasileira nas disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos, colaboram para a formação humanística dos discentes. 

Do ponto de vista da inclusão, a UNIVALE disponibiliza acolhimento e atendimento 

aos alunos com Transtorno do Espectro Autista e promove a acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, preparando os diversos ambientes da Instituição em 

consonância com a legislação específica, quanto à acessibilidade, em seus diversos aspectos. 

Desde a promoção do respeito à diversidade, com a eliminação de preconceitos, 

estigmas, estereótipos e discriminações até a existência de rampas, banheiros adaptados e piso 

antiderrapante, a universidade se utiliza das mais variadas ferramentas para garantir – 
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pedagógica e humanisticamente – um cotidiano socialmente responsável para seus docentes, 

discentes e para a comunidade que utiliza seus serviços. 

 

DIMENSÃO III – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA 

ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À 

INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, Á DEFESA DO 

MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL. 

 

Objetivo:  Manter ações de responsabilidade social nos seguintes campos: 

I-Desenvolvimento Econômico de Social da região de inserção da UNIVALE; 

II- Defesa do Meio Ambiente e Educação Ambiental; 

III- Inclusão Social e Educação em Direitos Humanos; 

IV- Defesa da Memória Cultural e Patrimônio Cultural; e, 

V- Igualdade Ético – racial. 

Meta 1:  Objetos de pesquisa / iniciação científica focados nas demandas econômicas tecnológicas 

e sociais da região de inserção da UNIVALE. (PDI 2014/2018 – páginas 128 e 129). 

 

Cumprimento da Meta: SIM    (  X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Aprovação pelo CONSUNI de Projetos de Pesquisa 

focados nas demandas da região de inserção da 

UNIVALE.  

Desenvolvimento de atividades de extensão para 

atendimento de necessidades de instituições de 

cunho social da região.  

Criação do Serviço de Apoio à Educação Inclusiva. 

Inserir uma nova linha de pesquisa no 

Programa de Mestrado em Gestão Integrada 

do Território: Tecnologia e Ambiente 

Incentivar o desenvolvimento de práticas 

sociais pelos cursos.  

 

 

Meta 2:  Defesa do Meio Ambiente e sustentabilidade econômica – ambiental como premissas na 

formação dos alunos e nas ações de pesquisa/iniciação científica e extensão configurando-as de 

forma mais direta possível nos PPC’s e nas diversas ações institucionais da UNIVALE. (PDI 

2014/2018 – páginas 128 e 129). 
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Cumprimento da Meta:  SIM (   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Realização de oficinas voltadas para a defesa do 

Meio Ambiente pelos cursos de Engenharia. 

Mobilização para o plantio de 300 mudas de árvores 

iniciando a recuperação da orla do Rio Doce pelos 

cursos de graduação. 

Produção do vídeo clip institucional com o objetivo 

de sensibilizar a comunidade local e regional para a 

preservação da bacia do Rio Doce.  

Assinatura do Termo de Cooperação com o Instituto 

Terra/UNIVALE – Projeto Olhos D’água que 

objetiva incentivar os agricultores a adotarem 

medidas de recuperação das nascentes do Rio Doce.  

Implementação de três ações do Projeto Olhos 

D’água na região.  

 

Incentivar a proposta de ações de defesa do 

meio ambiente pelos cursos. 

Estudo de viabilidade de oferta de curso de 

Pós Graduação Lato Sensu em Governança e 

Recursos Hídricos em parceria com órgãos 

governamentais e não governamentais. 

Vincular o trote solidário a ações de 

recuperação da Bacia do Rio Doce.  

Realizar ações de mobilização com todos os 

alunos para recuperação da orla e do próprio 

Rio Doce. 

Vincular projetos de pesquisa e trabalhos do 

programa de Mestrado a ações que atendam a 

necessidade regional de recuperação das 

condições ambientais da bacia do Rio Doce. 

Consolidar o conteúdo “Meio Ambiente e 

sustentabilidade econômica-ambiental como 

tema transversal nos cursos.  

 

Meta 3:  Auxílio efetivo na preservação da Memória Cultural e do Patrimônio Cultural   da região 

colocando a UNIVALE como referência local. (PDI 2014/2018 – páginas 128 e 129). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM  (  X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Apoio aos cursos nas ações de defesa da Memória 

Cultural e do Patrimônio Cultural propostas pela 

sociedade. 

Disponibilização da Biblioteca física e virtual à 

comunidade local e regional.  

Elaboração de projeto para Captação de recurso com 

proposta de criação de museu da memória local. 

Inscrição dos Programas e Projetos de Extensão e 

Ação Comunitária para recebimento do Selo de 

Redefinir o processo de registro dos 

Programas, Projetos e Ações de Extensão, 

Ensino e Pesquisa na UNIVALE. 

Intensificar a divulgação do acesso à 

Biblioteca pela comunidade.  

Propor a criação de um Revista Eletrônica 

específica para a divulgação das Ações 

Extensionistas. 
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Responsabilidade Social pela Associação Brasileira 

de Mantenedoras do Ensino Superior – ABMES.   

Integração com a Academia Valadarense de Letras. 

Realização durante o simpósio de Iniciação 

Científica, de feira de artesanato da região, com a 

participação de artesãos e índios que interagiram 

com a comunidade acadêmica por vários dias. 

Incentivo à participação de docentes e discentes em 

atividades artísticas por meio do Banco de Talentos. 

Destaque no 13 Simpósio para atuação de alunos 

ligados a música e teatro como forma de valorização 

da arte em suas diversas manifestações e tempos. 

Implementar projetos culturais e de 

preservação da memória, especialmente em 

razão do Desastre ambiental ocorrido na 

região. 

Buscar recursos externos de incentivo a 

memória cultural da região articulados a 

projetos de pesquisa e extensão. 

Criar o Museu da UNIVALE. 

 

Meta 4:  Atendimento ao disposto na Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008 e na Resolução 

CNE/CP Nº 01 de 17 de junho de 2004 com a inclusão da Temática da História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades curriculares dos cursos. (PDI 2014/2018 – 

páginas 128 e 129). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   ( X    )    NÃO   (     )    EM PARTE   (   ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Realização durante o simpósio de Iniciação 

Científica, de feira de artesanato da região, com a 

participação de artesãos e índios que interagiram 

com a comunidade acadêmica por vários dias. 

Inclusão da Temática da história e Cultura Afro-

brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades 

curriculares dos cursos.  

Aprimorar as ações de inclusão da Temática 

da história e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena nas disciplinas e atividades 

curriculares dos cursos. 

 

Meta 5: Atendimento ao disposto na Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 a e ao Decreto Nº 4.281 

de 25 de junho de 2002 com integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente. (PDI 2014/2018 – páginas 128 e 129). 
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Cumprimento da Meta:  SIM    (  X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Integração da Educação Ambiental às disciplinas 

dos cursos de modo transversal, contínuo e 

permanente.  

Realização de oficinas voltadas para a defesa do 

Meio Ambiente pelos cursos de Engenharia. 

 

Incentivar a proposta de ações de defesa do meio 

ambiente pelos cursos. 

Estudo de viabilidade de oferta de curso de Pós 

Graduação Lato Sensu em Governança e 

Recursos Hídricos em parceria com órgãos 

governamentais e não governamentais. 

Vincular o trote solidário a ações de recuperação 

da Bacia do Rio Doce.  

Realizar ações de mobilização com todos os 

alunos para recuperação da orla e do próprio Rio 

Doce. 

Assegurar nos planos de ensino a 

transversalidade da educação ambiental às 

disciplinas.  

 

Meta 6:  Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto 

na Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. (PDI 2014/2018 – páginas 128 e 129). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM  (  X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Atendimento às pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista por meio do Serviço de Apoio à 

Educação Inclusiva e do Serviço de Psicologia 

Aplicada. 

Manter os Serviços Ofertados. 

 

Meta 7:  Atendimento ao disposto na Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. (PDI 2014/2018 – páginas 128 e 129). 

 

Cumprimento da Meta:     SIM   ( X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Os diversos ambientes da Instituição estão preparados 

para receber pessoas com necessidades especiais, em 

consonância com a legislação específica, quanto à 

Aprimorar o atendimento aos Direitos 

Humanos da comunidade acadêmica em 
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acessibilidade: Atitudinal, Arquitetônica, 

Metodológica, Programática, Instrumental, 

Transporte, Comunicação e Digital.  

Nessa perspectiva, as práticas sociais 

institucionalizadas pela UNIVALE são 

implementadas, de forma curricular e em consonância 

com a legislação vigente, como parte integrante de sua 

política de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo 

efetivamente para a formação profissional e cidadã 

dos egressos dos cursos ofertados pela instituição. 

Realização da Mesa Redonda sobre Plano Decenal de 

Educação 2015 - 2025 do Município de Governador 

Valadares em parceria com o Conselho Municipal dos 

Direitos Humanos. 

Mobilização Social em comemoração ao Dia 

Internacional dos Direitos Humanos, em parceria com 

a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

realizado no dia 10/12/2015. 

Realização do Mutirão da Cidadania, em parceria com 

a Igreja Wesleyana através do Projeto UNIVALE em 

Ação – 23/05/2015. 

Realização do Projeto Câmara Legal, em parceria com 

a Câmara Municipal de Governador Valadares, 

realizado nos dias 25 e 28/11/2015. 

conformidade com as demandas 

apresentadas.  

Manter a participação da UNIVALE no 

Conselho Municipal de Direitos Humanos. 

Incentivar a participação dos professores e 

alunos em Programas, Projetos e Ações de 

extensão, visando o atendimento as 

demandas da comunidade, bem como a 

formação cidadã dos egressos. 

 

 
 
 
9.5 – 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.  
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9.5.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

 

            A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, em consonância com seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI 2014/2018, 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. 

            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 PDI 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. 

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’s, 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 2015, 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 de Pós-graduação 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. 
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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 

metodologias interativas, foram aprimorados, levando em consideração, aspectos didáticos 

associados às novas tecnologias e inovações das áreas do conhecimento.  

            A política para desenvolvimento da pesquisa na UNIVALE se guia pela tríplice 

dimensão: Oferta de Programa de Pós-graduação Stricto Sensu; implementação de Projetos de 

Pesquisa; Interface com a graduação por meio do incentivo a iniciação científica e inserção dos 

professores do Programa GIT na graduação. 

O Programa de Mestrado Gestão Integrada do Território- GIT se constitui como uma 

proposta altamente inovadora que apresenta perfil interdisciplinar dos docentes e dos discentes. 

Em 2015 buscamos aperfeiçoar os instrumentos de gestão, capacidade de planejamento, de 

modo que haja consciência das dificuldades e mecanismos de ação para fazer avançar o 

Programa e melhorar seu conceito junto a CAPES. 

O Colegiado do PROGRAMA tem percepção do que precisa ser melhorado tanto na 

proposta quanto no funcionamento, e em 2015 trabalhou de forma articulada especialmente 

para monitoramento da produção discente dos bolsistas e não bolsistas incentivando a produção 

e participação nas atividades acadêmicas, interna e externas. 

O Corpo docente possui uma diversidade da formação acadêmica, de titulação e de IES 

onde se titularam o que oferece um grande potencial ao Programa e condições apropriadas para 

pesquisa, desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 

É importante ressaltar a participação de membros externos provenientes de diferentes 

IES; o que além de demonstrar nosso compromisso com a diversidade evita a endogenia no 

processo de formação acadêmica. Ressaltamos que a origem regional dos alunos matriculados 

também demonstra a contribuição do Programa para a promoção da região. 

Quanto a Pesquisa estão em vigor 25 Projetos todos aprovados pelo Conselho 

Universitário e submetidos à avaliação durante a execução e no término. É por meio dos 

projetos de pesquisa que o programa expressa a inserção social, a interface com a pesquisa e 

possibilidade de maior aproximação com alunos da graduação. No último ano houve melhoria 
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do número de produção docente, acreditamos ser em razão da organização ocorrida em 2013 e 

2014 em relação aos Projetos de Pesquisa.  

A dimensão da Iniciação Científica constitui outro ponto forte da UNIVALE. 

Considerando que temos apenas um Programa de Mestrado ter 30 alunos com bolsa de Iniciação 

Científica, é muito significativo. Esta tem sido uma forma exitosa de preparar novos alunos para 

Programas de Mestrado e Doutorado. Somando-se a isto, a contratação de novos doutores e a melhoria 

dos processos internos tornados efetivos em 2015 tem contribuído para o crescimento do Programa GIT 

e criado terreno fértil para proposição de novos programas. 

            Em consonância com seu PDI, alinhado aos preceitos legais e à Política Nacional de Extensão 

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

científico, que promove a interação 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. 

            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.  

            Nesse contexto, no ano de 2015, a Assessoria de Extensão contribuiu com a participação efetiva 

da UNIVALE na comunidade através de Programas, Projetos e Atividades de Extensão integradas ao 

ensino e pesquisa, de forma interdisciplinar, atendendo, dentro da capacidade instalada, as demandas 

sociais da região de inserção da UNIVALE, com projetos auto sustentáveis, alocados nos respectivos 

Setores: Setor de Pós-graduação Lato Sensu; Setor de Educação Continuada; Setor de Ação 

Comunitária, e no Núcleo de Educação a Distância.  

Na perspectiva da Educação Continuada, os cursos de extensão são ofertados 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.  

A Universidade, por meio de seu setor de Ação Comunitária, se faz presente junto à comunidade, 

cumprindo seu papel sócio assistencial através de inúmeras ações envolvendo os diversos cursos, em 
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conformidade com a legislação em vigor, sendo responsável pelo registro das ações de caráter 

complementar ao Poder Público que estejam amparadas na legislação institucional e social vigente.  

Criado em 2015, o NEaD promove a integração dos diversos setores institucionais em busca do 

Credenciamento da UNIVALE para a oferta dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade a 

distância, a partir do segundo semestre de 2016, com a proposta de 03 (três) cursos devidamente 

alinhados aos Referenciais de Qualidade do MEC, sendo estes: Docência no Ensino Superior; Direito 

do Trabalho e Processos do Trabalho e Psicopedagogia. 

A extensão na UNIVALE tem um papel relevante na formação cidadã dos egressos dos 

cursos, o que corrobora para a consolidação da natureza comunitária da instituição, comprovado 

pela sua certificação como utilidade pública municipal, estadual e federal, bem como a 

aquisição e manutenção do Selo de Responsabilidade Social pela Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES e demais depoimentos pelos usuarios dos diversos 

Programas, Projetos e Ações Comunitárias.    

 

 

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 

EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, 

INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO 

ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS 

MODALIDADES. 

a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA 

OS CURSOS DE GRADUAÇÃO.  

Objetivo 1: Capacitar os gestores do cursos, corpo docente e corpo técnico administrativo 

para atuação em consonância com os documentos de referência do MEC/ INEP, CNE/ 

CES, CONAES e com as Políticas Institucionais as UNIVALE. 

 Meta: Gestores dos cursos, corpo docente e técnico administrativo atuando em 

conformidade com os documentos de referência do MEC/ INEP, CNE/CES, CONAES e 

com as Políticas Institucionais da UNIVALE.  (PDI 2014/2018 – páginas 113 e 114). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   ( X )   NÃO   (     )   EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 
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A Assessoria de Graduação junto com a Pró 

Reitoria Acadêmica divulgara, esclareceram e 

debateram em reuniões mensais as concepções 

filosóficas e as Políticas Institucionais da 

UNIVALE explicitadas no PDI orientando sua 

aplicação em todas as atividades do curso.   

Os Núcleos Docentes Estruturantes foram todos 

reestruturados para atuarem em conformidade 

com o que estabelece a Resolução CONAES n. 

1/2010 

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. 

Divulgar e debater as Políticas 

Institucionais da UNIVALE junto aos 

NDE’s dos Cursos juntamente com o 

Setor de Gestão Pedagógica através de 

Fórum. 

Elaborar Programa de Formação Inicial e 

Capacitação Permanente para os gestores 

dos Cursos que alcancem as dimensões 

pedagógica, administrativa e financeira. 

Elaborar Plano de atuação do Setor de 

Gestão Pedagógica. 

 

Objetivo 2   - Manter atualizado o Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

 Meta: PPC’s atualizados e mostrando plena coerência com a Missão da UNIVALE, com 

as políticas institucionais definidas no PPI, e com as orientações definidas pelo CNE e 

MEC/ INEP.  (PDI  2014/2018 – página 114). 

 

Cumprimento da Meta:    SIM   (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Elaboração de documento contendo diretrizes 

básicas para elaboração dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de graduação.  

Construção dos Referenciais de Qualidade para 

elaboração dos Projetos Pedagógicos do Cursos 

de Pós Graduação Lato Sensu alinhados com os 

Criar mecanismos de revisão, 

monitoramento e avaliação de todos os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação, de acordo com os referenciais 

elaborados. 

Criar e instituir Ciclo avaliativo dos 

Cursos no padrão do SINAES. 
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indicadores de qualidade institucionais e do 

MEC. 

 

 

Objetivo 3 - Implantar a cultura da Avaliação Sistêmica dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos – PPC’s. 

 Meta: PPC’s dos cursos atualizados conforme os padrões de qualidade definidos pelo 

MEC/ INEP.  (PDI 2014/2018 – página 115). 

 

Cumprimento da Meta:   SIM    (     )   NÃO   (     )   EM PARTE   (  X   ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Realização de práticas de avaliação global nos 

cursos  

Finalizar revisão dos projetos aprovando 

no CONSUNI. 

Criar e instituir Ciclo avaliativo dos 

Cursos no padrão do SINAES. 

 

Objetivo 4 - Promover a formação do aluno numa visão generalista, evitando a 

fragmentação do conhecimento. 

 Meta: Atividades acadêmicas planejadas e executadas de forma interdisciplinar, 

superando a fragmentação do conhecimento. (PDI 2014/2018 – páginas 115 e 116). 

 

Cumprimento da Meta:   SIM    (     )   NÃO   (     )    EM PARTE   ( X    ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Implementação de Projetos Integradores e 

outras atividades interdisciplinares. 

 

 

Ampliar ações integradoras e/ou 

interdisciplinares. 

Ampliar realização de práticas de 

avaliação global nos cursos. 

 

Objetivo 5 - Incentivar a educação continuada  

 Meta: Aumentar a participação de alunos e egressos em programas de Educação 

Continuada. (PDI 2014/2018 – página 116). 

 

Cumprimento da Meta:   SIM     ( X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 
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Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Foram ofertados 06 (seis) cursos de Pós-

graduação Lato Sensu, sendo que 05 (cinco) 

destes foram concluídos em 2015, conforme 

relação abaixo: 

- Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

 - Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e 

Prática Trabalhista 

 - Gestão de Políticas Públicas e Projetos 

Sociais. 

 - Psicopedagogia 

 - Saúde Mental e Atenção Psicossocial 

 - Ortodontia (a ser concluído em 2017). 

Oferta e integralização de 04 (quatro) Cursos de 

Extensão: 

  - Cultivo de Orquídeas. 

  - Curso de Inglês. 

  - Docência do Ensino Superior para Monitores. 

  - Qualidade no Atendimento ao Público 

(atualização profissional para servidores da 

Polícia Militar de Minas Gerais). 

- Realização do 1º Seminário de Educação a 

Distância. 

Criar um instrumento de controle para 

mensurar a participação de alunos e 

egressos em programas de Educação 

Continuada. 

Propor aos gestores da UNIVALE a 

criação de estratégias para incentivo à 

participação de alunos e egressos em 

programas de Educação Continuada. 

 

Objetivo 6 - Definir as Atividades Complementares como relevantes no processo de 

formação do aluno. 

 Meta: Dar ao Componente Curricular Atividades Complementares a mesma relevância 

para a formação que as disciplinas, o estágio e os trabalhos de conclusão de curso 

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

(PDI  2014/2018 – página 117). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X ) 
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Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Realização de fóruns acadêmicos para discussão 

das políticas de extensão e pesquisa. 

Manutenção dos programas de bolsa de 

incentivo à iniciação científica com distribuição 

de 25 bolsas BIC-FAPEMIG, 5 bolsas BIC-

UNIVALE e diversas outras bolsas de Projetos 

Individuais dos professores pesquisadores. 

Consolidação das atividades Práticas 

Supervisionadas nos cursos como forma de 

incentivo à prática de estudos independentes e 

diversificados. 

Regulamentação das Atividades 

Complementares. 

Manter atualizado o calendário de eventos 

tecnológico científico culturais no site da 

UNIVALE 

Ampliar o número de alunos beneficiados 

com bolsa de Iniciação Científica. 

 

 

 

Objetivo 7 - Diminuir a evasão de alunos pelo baixo desempenho acadêmico.  

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

acadêmicas inferior a 8%. (PDI 2014/2018 – página 118). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Acompanhamento do desempenho dos alunos 

nos períodos iniciais em cada avaliação com 

intervenções pedagógicas para melhoraria do 

desempenho acadêmico.  

Reestruturação do Programa de Aprimoramento 

Acadêmico 

Seleção de 15 monitores que passaram por 

capacitação ministrada pelo Setor de Gestão 

Pedagógica. 

Efetivar o Programa de Monitoria junto 

aos cursos. 
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Objetivo 8   - Compatibilizar a oferta de cursos com o aproveitamento de recursos 

existentes, a infraestrutura instalada, a viabilidade / estabilidade financeiras e as novas 

demandas do mercado. 

 Meta 1: Adequação do portfólio de Cursos de graduação, atualmente em oferta, para 

fortalecer as áreas com maior demanda e a infraestrutura instalada. (PDI 2014/2018 – 

página 118). 

 

 

 

Cumprimento da Meta:  SIM    ( X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Reestruturação do portfólio de cursos de 

graduação 

Reestruturar o portfólio de cursos de 

graduação.  

 

Meta 2: Prospectar, sempre que possível, novos cursos de graduação para atender ás 

demandas de capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico e 

social da região onde a UNIVALE se encontra inserida. (PDI 2014/2018 – página 119). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   ( X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Foram propostos quatro novos cursos de 

licenciatura (Ciências Biológicas, Química, 

Física e Matemática). 

Discussão de proposta de nova matriz do Curso 

de Nutrição para atender demanda dos egressos 

do Curso de Educação Física. 

Elaboração de quatro novas propostas para 

cursos de graduação a distância (Pedagogia, 

Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, 

Administração e Ciências Contábeis). 

Revitalização do Curso de Administração com 

proposição de nova matriz curricular. 

Buscar criar material de divulgação 

específico para os cursos novos 

Definir estratégias permanentes de 

aproximação com o público alvo de cada 

curso.  
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Meta 3: Ampliação de vagas dos cursos já existentes, observando o desenvolvimento 

regional e a demanda percebida nos processos seletivo. (PDI 2014/2018 – páginas 119 e 

120). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     (     )     NÃO   (  X  )   EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Não houve necessidade de solicitação para 

ampliação de vagas. 

 

b) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA 

OS CURSOS DE POS - GRADUAÇÃO “LATO SENSU “PRESENCIAL E A 

DISTÂNCIA  

Objetivo:  Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos 

dentro do Programa de Educação Continuada. 

 Meta 1: Oferta de cursos de pós-graduação” Lato sensu” presencial e a distância, por 

área de conhecimento relativa aos cursos de graduação da UNIVALE conforme pesquisa 

de mercado e demanda. (PDI 2014/2018 – páginas 120 e 121). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM  (  X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Aprovação do Regulamento do Setor de 

Educação Continuada 

A - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU PRESENCIAIS: 

 Estudo para identificação de necessidade de 

qualificação dos profissionais da região, que 

culminou com a oferta de 04 (quatro) cursos de 

Pós-graduação Lato Sensu na modalidade 

presencial: 

  - Direito Civil e Processo Civil 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU PRESENCIAIS: 

Redefinir o calendário institucional para 

oferta regular de cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu na modalidade presencial, 

propiciando o melhor planejamento das 

ações e dos cursos a serem ofertados. 

Redefinir e ampliar as estratégias de 

divulgação do catálogo de cursos. 
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  - Farmacologia Clínica e Acompanhamento 

Farmacoterapêutico 

  - Oncologia – Abordagem Multiprofissional 

  - Perícia, Conciliação, Mediação e Arbitragem 

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. 

Elaboração e aprovação dos Projetos 

Pedagógicos dos 04 (quatro) cursos de Pós-

graduação Lato Sensu ofertados na modalidade 

presencial, em conformidade com a Resolução 

nº 1, de 08 de junho de 2007 e com o PDI. 

Divulgação dos 04 (quatro) cursos de Pós-

graduação Lato Sensu ofertados na modalidade 

presencial. 

Alocação de uma unidade da Secretaria 

Acadêmica na Assessoria de Extensão para 

atendimento específico às demandas dos cursos 

de Pós-graduação Lato Sensu. 

Avaliação do desempenho do professor e 

satisfação dos alunos ao final de cada disciplina 

ofertada nos cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu.  

Adoção de medidas pedagógicas para correção 

dos processos acadêmicos. 

B- CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU MODALIDADE A DISTÂNCIA: 

Definir estratégias para captação de 

alunos para os cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu na modalidade presencial. 

Criar mecanismo de comunicação que 

garanta o controle de frequência e evasão 

de alunos dos cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu. 

Manter a formação continuada dos 

colaboradores da UNIVALE/FPF que 

atuam na secretaria em atividades 

administrativas na oferta dos cursos. 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU MODALIDADE A 

DISTÂNCIA: 

Alocar o NEaD em novo espaço físico 

destinado à AEX. 

Propor a ampliação da carga horária de 

dois profissionais da área da 

Comunicação que atuam no NEaD.  

Criar a identidade visual Educação a 

Distância na UNIVALE, junto à 

ASCORG. 

Divulgar amplamente a oferta de cursos a 

distância pela UNIVALE. 

Revisar e formatar os manuais e 

documentos do NEaD. 

Encaminhar Regulamento do NEaD para 

aprovação pela PROACAD. 

Sistematizar toda a documentação para 

fins de recebimento da visita in loco dos 

Avaliadores do MEC para fins de 
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Instrução do processo de Credenciamento da 

UNIVALE e protocolo no Sistema e-MEC para 

a oferta de cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

na modalidade a distância. 

Previsão no Regimento da UNIVALE e criação 

do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 

enquanto unidade responsável pela gestão 

acadêmico-operacional da modalidade a 

distância, bem como a composição do Corpo 

Social para atuação nos cursos, em parceria com 

as demais unidades e departamentos da 

instituição. 

Elaboração dos Referenciais de Qualidade para 

elaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC). 

Previsão de 22 cursos a serem ofertados em EaD 

no triênio 2016/2018. 

Definição do processo de Avaliação 

Institucional para EaD e elaboração de 

instrumentos específicos para EaD, uma ação 

conjunta com a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). 

Estudo de viabilidade de inclusão de 

representação docente, tutores e discente nos 

órgãos colegiados da IES, o que será garantido, 

a princípio, com a participação da Assessoria de 

Extensão no Conselho Universitário, 

considerando que o NEaD está vinculado à essa 

Assessoria; 

Detalhamento da logística (sistema de controle 

de produção e distribuição de material didático) 

pela equipe técnica responsável, bem como 

Credenciamento da UNIVALE para oferta 

dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu a 

distância.   

Dar continuidade às ações do Programa de 

Formação e Capacitação Permanente dos 

Gestores para atuação na educação a 

distância.  
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estratégias alternativas para atender aos 

estudantes. 

Resgate da experiência da UNIVALE com a 

modalidade de educação a distância na forma de 

cursos livres de extensão e capacitação interna 

de professores e pessoal técnico-administrativo, 

e com a utilização de até 20% da carga horária 

dos cursos superiores presenciais na modalidade 

a distância. 

Previsão dos recursos financeiros e aprovação 

pela mantenedora (FPF) para os investimentos 

previstos para a implantação dos cursos de Pós-

graduação na modalidade EaD. 

Seleção de todo o Corpo Social para atuação no 

NEaD e nos Cursos ofertados. 

Realização do 1º Seminário EaD UNIVALE 

com a participação todo o Corpo Social, em 

parceria com a UFMG e Polo UAB de 

Governador Valadares. 

Elaboração do Programa para Formação e 

Capacitação Permanente dos Gestores para 

atuação na educação a distância, com a proposta 

das seguintes ações: 

- Cursos de qualificação profissional 

- Curso de Pós-graduação Lato Sensu  

Educação a Distância 

- Oficinas Pedagógicas 

- Seminários Temáticos 

- Ciclo de Estudos, Planejamento e Avaliação 

- Aulas magnas dos cursos ofertados 

- Feira de Livros e Materiais Didáticos 
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- Mostra de Trabalhos Acadêmicos 

- Participações em eventos externos sobre EaD 

-Visitas técnicas a instituições de  

cursos na modalidade EaD 

  - Oferta de um curso de Formação para  

Docente e Tutores EaD 

  - Encontros para capacitação da equipe de 

 PTAs para a EaD 

   - Realização do 1º Seminário EaD com o  

tema: Reflexões sobre a Educação a  

Distância no Ensino Superior.  

  - 1ª Feira de livros e materiais didáticos de EaD.

  - Participação da equipe do NEaD no  

evento PromovEaD/UFMG 

  - Realização de Ciclo de Estudos e  

Planejamentos, Semanalmente, com a Equipe 

 NEaD 

  - Visitas técnicas ao Polo UAB Governador  

Valadares 

  - Realização de 05 (cinco) minicursos com 

temáticas de Educação a Distância 

 

 Meta 2: Gestão Integrada dos Procedimentos acadêmicos da Pós graduação. (PDI 

2014/2018 – página 121). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Reunião com o Departamento de Informática, 

Sistemas e Gestão da Informação - DISGI, setor 

responsável pelo Sistema Integrado 

Universitário – SIU UNIVALE, para 

adequações no Portal do Aluno e no sistema de 

Concluir o estudo de viabilidade para 

adequação do sistema eletrônico de 

consultas pelo aluno, que possibilitará 

acesso ao registro de notas e frequência, 
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Planejamento Acadêmico – PLACAD, de modo 

a possibilitar o registro de horas dos docentes 

internos dedicadas aos Cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu. 

Reunião com os Gestores da UNIVALE e FPF 

para encaminhamentos diversos referentes ao 

pleito.  

bem como materiais disponibilizados 

pelos professores. 

Integrar o sistema de registro acadêmico 

dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

equiparado ao sistema de registro dos 

cursos de graduação da UNIVALE. 

 

 

 

c) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA 

OS CURSOS DE POS- GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 

Objetivo:  Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos 

de pós-graduação “Stricto Sensu “ 

 Meta: Enquanto Universidade, implantar 02 cursos de doutorado nos programas de pós-

graduação, bem como estimular a criação de pelo menos 03 programas de mestrado, 

especialmente a partir de áreas consolidadas de pesquisadores ligados a cursos de 

graduação ou grupos interdisciplinares.  (PDI 2014/2018 – página 122). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   (     )    NÃO   (  x   )   EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Articulação com diversas instituições do País 

cujo programa de Mestrado e Doutorado tem 

nota igual ou superior a 5 para proposição de 

Programa MINTER em parceria com a 

UNIVALE. 

Obtenção de aprovação do Colegiado do Curso 

de Direito para oferta de MINTER com a 

UNIVALE. O Encaminhamento do projeto se 

dará, conforme calendário avaliativo da CAPES 

em abril de 2016. 

Persistir na busca de novas Parcerias para 

oferta de Doutorado Interinstitucional / 

Mestrado Interinstitucional 

Promover ações de consolidação do GIT. 

Criar Revista do Mestrado como veículo 

de divulgação da socialização da produção 

acadêmica. 

Criar mecanismos e estratégias de 

divulgação continuada e permanente do 

GIT 
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Implementação de cinco Bolsas de mestrado 

para alunos do Programa de Mestrado em 

Gestão Integrada do Território disponibilizadas 

pela CAPES E FAPEMIG 

Realização do 13º Simpósio de Iniciação 

Científica: Múltiplos Territórios – Direito e 

Diversidade, com participação de mais de 350 

alunos da graduação que apresentaram trabalhos 

na modalidade Banner, apresentação oral, 

produção de vídeo e projeto de inovação. 

Ação integrada da ASGRAD, APPG E 

PROACAD para o fortalecimento e interação 

entre o programa de Mestrado com os Cursos de 

Graduação da UNIVALE.   

Realização de estratégias de divulgação do 

Programa de Mestrado GIT por meio dos 

egressos da UNIVALE, que hoje atuam em 

várias universidades do Estado, o que garantiu 

significativo número de candidatos ao Programa 

de Mestrado GIT. 

Alocação de uma unidade da Secretaria 

Acadêmica na Assessoria de Pesquisa e Pós 

Graduação Stricto Sensu para atendimento aos 

programas.  

Cumprimento efetivo do regulamento do GIT de 

modo que o funcionamento do programa esteja 

de acordo com as diretrizes definidas pela 

CAPES, mais especificamente pelo comitê da 

área interdisciplinar. 

Reestruturação da infraestrutura física com 

ampliação de sala para os bolsistas de Iniciação 

Científica e dos bolsistas do Mestrado PAPG – 

Estabelecer metas para produção 

acadêmica de cada docente 

Criar mecanismos de monitoramento das 

publicações interdisciplinares 

Melhorar a estrutura básica das salas do 

mestrado. 

Buscar parcerias com Instituições 

representativas da sociedade para 

realização de pesquisas integradas e 

subsidiadas. 

Integrar o sistema de registro acadêmico 

dos Programas de Pós Graduação Stricto 

Sensu. 

Vincular projetos de pesquisa e trabalhos 

do programa a ações que atendam a 

necessidade regional de recuperação das 

condições ambientais da Bacia do Rio 

Doce. 
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FAPEMIG e TAXAS ESCOLARES CAPES/ 

PROSUP 

Equipamento do espaço de convivência para 

alunos do mestrado e funcionários que 

trabalham no Bloco PVA. 

 

 

 

d) POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO -  ADMINISTRATIVAS 

PARA PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E 

CULTURAL. 

Objetivo 1:  Promover a participação efetiva de docentes e discentes da UNIVALE no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa / iniciação científica voltados, sempre que 

possível, para o estudo e resolução de problemas da região de influência da Instituição. 

 Meta: Integrar de forma efetiva a participação de alunos e docentes em projetos de 

pesquisa / iniciação científica como fundamento do processo de formação dos alunos. (PDI 

2014/2018 – páginas 123 e 124). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     (  X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Realizamos o 13º Simpósio de Iniciação 

Científica com aproximadamente 350 trabalhos 

apresentados. 

Oferta aos alunos da graduação de cursos 

específicos para preparação da participação no 

SIMPÓSIO. 

Realização por meio dos professores do GIT de 

ações de divulgação da pesquisa e dos projetos de 

pesquisas nos cursos de graduação, incentivando 

e buscando atrair o interesse para a pesquisa 

durante a formação acadêmica. 

Ampliar o número de alunos 

beneficiados com bolsa de Iniciação 

Científica. 

Garantir que os professores do GIT 

sejam referência na pesquisa nos cursos 

de graduação onde atuarem. 

Manter a oferta de cursos livres pelos 

professores do GIT para alunos da 

graduação. 
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Realização de Semanas Acadêmicas, Seminários 

Integradores/Interdisciplinares pelos cursos de 

graduação. 

Publicação da Revista Científica do Núcleo da 

Saúde. 

Implementação da Iniciação científica nos 

regulamentos de Atividades Complementares dos 

Cursos de Graduação.  

Divulgação de produção do conhecimento no 

Portal da UNIVALE.  

Criar programas de TV que discuta 

questões regionais e divulgue resultados 

de pesquisas realizadas no programa. 

 

Objetivo 2:  Enquanto universidade, promover a participação da UNIVALE no 

desenvolvimento de projetos artísticos e culturais. 

 Meta: Configurar a UNIVALE como Instituição responsável pela divulgação da 

preservação da Memória Cultural e do Patrimônio Cultural da região. (PDI 2014/2018 – 

página 125). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM    (     )   NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Realização durante o simpósio de Iniciação 

Científica, de feira de artesanato, com a 

participação de artesãos e índios que interagiram 

com a comunidade acadêmica por vários dias. 

Elaboração de projeto para Captação de recurso 

com proposta de criação de museu da memória 

local. 

Integração com a Academia Valadarense de 

Letras. 

Participação em ações da Sociedade das Amigas 

da UNIVALE – SODAMI. 

Parceria com o Conselho Regional de Engenharia 

para construção do Canteiro Experimental. 

Implementar projetos culturais e de 

preservação da memória, especialmente 

em razão do Desastre ambiental ocorrido 

na região. 

Buscar recursos externos de incentivo à 

memória cultural da região articulados a 

projetos de pesquisa e extensão. 
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Incentivo à participação de docentes e discentes 

em atividades artísticas por meio do Banco de 

Talentos. 

Destaque no 13 Simpósio para atuação de alunos 

ligados a música e teatro como forma de 

valorização da arte em suas diversas 

manifestações e tempos. 

 

e) POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO -  ADMINISTRATIVAS 

PARA A EXTENSÃO  

Objetivo 1:   Promover a democratização do conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da UNIVALE na comunidade através de Projetos/ Atividades de Extensão 

preferencialmente de cunho interdisciplinar e que propiciem uma visão integrada da 

realidade social. 

Objetivo 2:   Atender, sempre que possível e dentro da capacidade implantada, as 

demandas sociais da região de inserção da UNIVALE articuladas com as políticas e 

prioridades institucionais.  

 Meta 1: Consolidar e ampliar as atividades de extensão e ação comunitária. (PDI 

2014/2018 – páginas 126 e 127). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     ( X )     NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Assessoramento aos cursos na elaboração de 

Programas, Projetos, ações e eventos de 

Extensão nas diversas modalidades. 

Cumprimento de protocolo para manutenção do 

Selo da UNIVALE de Instituição Socialmente 

Responsável, emitido pela Associação 

Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior 

– ABMES 2015/2016.Realização da Mesa 

Redonda sobre Plano Decenal de Educação 

2015 - 2025 do Município de Governador 

Intensificar a integração com o GEPE 

visando garantir a inclusão das ações de 

extensão nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, reforçando os estágios e 

regulamentando as atividades 

complementares enquanto extensão. 

Instituir o Fórum de Extensão Permanente 

junto à Comunidade interna e externa, 

com vistas ao atendimento às demandas 

sociais. Incentivar a curricularização da 
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Valadares em parceria com o Conselho 

Municipal dos Direitos Humanos. Parceria da 

AEX na realização do Fórum Regional Mineiro, 

realizado pelo Governo de Minas Gerais em 

13/08/2015, nas dependências da UNIVALE. 

Mobilização Social em comemoração ao Dia 

Internacional dos Direitos Humanos, em 

parceria com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, realizado no dia 10/12/2015. 

Realização do Mutirão da Cidadania, em 

parceria com a Igreja Wesleyana através do 

Projeto UNIVALE em Ação – 23/05/2015. 

Realização do Projeto Câmara Legal, em 

parceria com a Câmara Municipal de 

Governador Valadares, realizado nos dias 

25/04/2015 e 28/11/2015. 

Representatividade dos profissionais da 

UNIVALE nos respectivos Conselhos 

Municipais de Direitos: 

  - Conselho Municipal de Assistência Social 

  - Conselho Municipal de Direitos Humanos 

  - Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência 

  - Conselho Municipal Antidrogas 

  - Conselho Municipal da Saúde 

Realização dos seguintes Programas e Projetos 

de Extensão e Ação Comunitária em 

atendimento as demandas sociais do município, 

objetivando a integração dos cursos e 

comunidade: 

Extensão por meio de projetos 

interdisciplinares. 

Ampliar a rede de contatos com as 

prefeituras da região para oferta de cursos 

de extensão e serviços que atendam às 

demandas regionais para a qualificação 

dos profissionais que atuam nos serviços 

públicos. 

Incentivar os cursos para o aprimoramento 

de programas e projetos de extensão 

inscritos nos Editais do PROEXT e 

demais editais, com vistas à seleção da 

UNIVALE nos respectivos Editais. 

Incentivar a participação dos professores e 

alunos em Programas, Projetos e Ações de 

extensão, visando o atendimento as 

demandas da comunidade, bem como a 

formação cidadã dos egressos. 

Criar mecanismos para assegurar e 

registrar a participação de pelo menos 2% 

de alunos anualmente em ações de 

extensão. 

Propor à Assessoria de Comunicação 

elaborar o calendário de eventos 

semestralmente. 

Alinhar o Plano de Trabalho da Assessoria 

de Extensão, em conformidade com as 

políticas definidas no PDI. 

Propor a ampliação da carga horária da 

Assistente Social de 06 para 20 horas 

semanais. 
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a) Programa Polo Integrado de Assistência 

Odontológica ao Paciente Especial – 

PAOPE. 

b) Programa de Acompanhamento 

Farmacêutico: Integração ensino, pesquisa e 

extensão. 

c) Projeto Extensão do conhecimento em 

prol da saúde materno infantil. 

d) Projeto de Revitalização do Horto 

Medicinal e Implantação do laboratório de 

Fito medicamentos. 

e) Projeto: Programa Questão de Direito. 

f) Programa UNIVALE em Ação que 

integra os seguintes projetos: Câmara Legal; 

CineSocial; Trote Solidário; Balcão da 

Cidadania, entre outros. 

Manutenção da Prestação de Serviços em 

atendimento as demandas sociais do município, 

incentivando a integração dos cursos com a 

comunidade: 

- Escritório de Assistência Judiciária – EAJ 

- Ambulatório de Lesões Dermatológicas 

Realização de 112 (cento e doze) eventos 

acadêmicos de extensão pelos cursos da 

UNIVALE e 17 Cerimônias de Colações de 

Grau, com registro e acompanhamento pela 

Assessoria de Comunicação, conforme abaixo 

relacionados: 

  - 53 Palestras 

  - 24 Seminários Interdisciplinares         e/ou 

Seminários Integradores 

  - 5 Visitas técnicas 
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  - 4 Semanas Acadêmicas 

  - 4 Exposições 

  - 4 Cursos de capacitação 

  - 3 Fóruns 

  - 3 Seções de cinema comentados (Projeto Cine 

Social) 

  - 3 Festivais de Teatro 

  - 2 Ciclos de oficinas 

  - 1 Show artístico 

  - 1 Mesa redonda 

  - 1 Conferência 

  - 1 Simpósio 

  - 1 Workshop 

  - 1 Balcão da Cidadania 

  - 1Câmara Legal 

Elaboração de Relatório Circunstanciado para o 

Ministério da Justiça, cujo objetivo é manter os 

Certificados para UNIVALE: Utilidade Pública 

Municipal, Estadual e Federal. 

Atualização de registros junto aos órgãos: 

CMAS/CMDCA/CAGEC/ SEDESE. 

 

Meta 2: Adotar política de desenvolvimento da extensão com projetos auto sustentáveis. 

(PDI 2014/2018 – página 127). 

 

Cumprimento da Meta:   SIM     ( X  )     NÃO   (     )     EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Elaboração de Catálogo com 30 (trinta) Cursos 

de Extensão e 11 (onze) modalidades de 

serviços a serem ofertados aos municípios da 

região, por demanda desses. 

Aprovação do Catálogo de Cursos e de 

Serviços pela Reitoria e FPF, bem como 

sua divulgação junto aos municípios, pelo 

setor competente. 
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Fomento de parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação de Governador Valadares para 

oferta de cursos de capacitação para 

profissionais inseridos na rede. 

Credenciamento da UNIVALE junto à Rede 

Nacional de Capacitação e Educação 

Permanente do SUAS para o Programa 

CAPACITA SUAS 2015. 

Encaminhamento da Proposta de Orçamento da 

UNIVALE para a participação do processo 

licitatório na modalidade pregão eletrônico – 

Edital CAPACITA SUAS. 

Oferta de 04 (quatro) Cursos de Extensão: 

     - Cultivo de Orquídeas 

     - Curso de Inglês 

     - Docência do Ensino Superior para 

Monitores 

     - Curso de atualização profissional para 

servidores da Polícia Militar de Minas Gerais 

Prestação de serviços pelo Setor de Psicologia 

Aplicada –SPA, por meio de Edital do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais – TJMG. 

Participação da UNIVALE no Edital PROEXT 

2015. 

Cumprimento de Protocolo para 

credenciamento da UNIVALE para oferta de 

cursos de Pós Graduação Lato Sensu a distância.  

Divulgar o Regulamento do Setor de 

Educação Continuada junto à 

Comunidade Acadêmica. 

Propor a oferta dos cursos de extensão 

para Cuidador de Idosos, Cuidador de 

Crianças e de Fotografia, em atendimento 

à demanda do município. 

Incentivar a participação dos cursos em 

editais de Projetos e/ou Programas auto   

sustentáveis. 

 
 

9.5.2 Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão Fundamentadas na Avaliação 

dos Cursos para a Autoavaliação Institucional 2015 

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

criou o Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão fundamentadas na Avaliação do 
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Curso para a Autoavaliação Institucional.  A seguir apresentamos os referidos relatórios, por 

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

em 2015. 

 
Curso: Administração 
Coordenador: Prof. Lucas Gonçalves  

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Em 
relação a essa avaliação do CPA existe um 
fato relevante, já que se trata de uma última 
turma de ADM, antes do lançamento do 
curso novo, então praticamente não houve 
sugestões bem como comentários, porém 
algumas notas ficaram no limite do regular. 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Implementação em 
2016/01 de uma nova matriz bem como um 
novo curso de Administração. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento prévio antes da palavra com o 
coordenador 
SUGESTÕES: Apenas houve elogios dos 
discentes 
PROVIDÊNCIAS: Criação de um pré 
atendimento, visando categorizar as 
demandas e portanto, eliminar determinados 
problemas de uma só vez. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Apresentação de planos de ensino. 
SUGESTÕES: Mostrar aos discentes os 
planos de ensino. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação ao corpo 
docente dessa providência. 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Infraestrutura 
SUGESTÕES: Investimento em projetores. 
PROVIDÊNCIAS: Relatório de 
investimentos técnicos enviado a reitoria em 
08/2015 solicitando a aquisição de mais 
projetores, além de outras demandas. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhoria dos equipamentos 
SUGESTÕES: Melhorar condições dos 
equipamentos 
PROVIDÊNCIAS: Conseguimos a doação 
de 4 máquinas pela RFB para uso no NAF. 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhoria das máquinas 
SUGESTÕES: Melhorar as máquinas 
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PROVIDÊNCIAS: Relatório de 
investimentos técnicos enviado a reitoria em 
08/2015 solicitando a aquisição de mais 
projetores, além de outras demandas. Doação 
de 4 máquinas pela RFB. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número insuficiente de projetores. 
SUGESTÕES: Investimento em projetores. 
PROVIDÊNCIAS: Relatório de 
investimentos técnicos enviado a reitoria em 
08/2015 solicitando a aquisição de mais 
projetores, além de outras demandas. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não 
houve 
SUGESTÕES: Não houve. 
PROVIDÊNCIAS: Não houve 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Verificar frequentemente se há sabão e papel 
toalha nos sanitários. 
SUGESTÕES: Melhoria geral.  
PROVIDÊNCIAS: Conversas frequentes 
com os responsáveis pela limpeza. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não 
houve 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Não Houve 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não 
houve 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Não houve 

SETORES  
ADMINISTRATIVOS E 

ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aperfeiçoamento 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Continuar mantendo 
um contato  com o setor visando criar ainda 
uma maior sinergia na resolução dos casos. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não 
houve 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Não houve 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualização da bibliografia 
SUGESTÕES: Melhorar o acervo, utilizar 
mais a biblioteca. 
PROVIDÊNCIAS: Conversa com docente 
e aquisição de livros para um curso que 
ocorre com linha parecida ao de contábeis. 

SETOR DE ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimentos 
SUGESTÕES: Atendimento via telefone. 
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PROVIDÊNCIAS: Conversa com o 
responsável pelo setor. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não 
houve 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Não houve 

 
Curso: Agronomia  
Coordenador: Professor Hernani Ciro Santana 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Projeto Pedagógico (Buscar apoio do GEPE). 
Extensão - Reduzida comunicação entre a 
comunidade civil e a acadêmica Baixo incentivo 
para alunos e professores. 
Pesquisa – Ausência de professores no regime 
dedicação integral prejudica a comunicação e o 
desenvolvimento de projetos. 
SUGESTÕES:  
Extensão - sugerimos uma mudança nas 
comunicações e um novo modelo para abordagens 
tanto para o professor, aluno e comunidades no 
intuito de aumentar a sinergia entre os atores 
envolvidos. 
PPC – Formulação de um corpo docente 
comprometido, responsável e inteirado com as 
atividades do NDE. 
PROVIDÊNCIAS:  
Incentivo imediato para os projetos de extensão e 
busca de parcerias. Incentivo e apoio a visitas 
técnicas.  

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Maior conhecimento referente ao curso e as 
particularidades de cada turma com intuído de 
estabelecer um vínculo maior entre alunos e 
coordenação. Captação de novos alunos. 
SUGESTÕES: 
 Estabelecer uma boa parceria com o pessoal de 
apoio a coordenação e professores para divisão das 
tarefas. Assim, permitir ao coordenador trabalhar 
diretamente com as especificidades do curso e 
promoção do mesmo. 
PROVIDÊNCIAS:  
Para um melhor atendimento aos 
alunos/professores se faz necessário a orientação e 
qualificação das secretárias, implementar 
programas que garantam a qualidade no serviço e 
atendimento.  

 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
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Comprometimento do corpo docente, atendimento 
dos prazos para lançamentos de notas, bem como o 
regimento institucional. 
SUGESTÕES:  
Treinamento e conscientização do corpo docente. 
Cobrar o resultado dos treinamentos e afins. 
PROVIDÊNCIAS: Fazer encontros com os 
professores no decorrer de cada semestre letivo. 
Lançar mão de advertências quando se fizer 
necessário.  

 
ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Manutenção dos sistemas de refrigeração das salas. 
Desperdício de energia, ar condicionado e 
lâmpadas ligadas em nenhum controle.   
SUGESTÕES:  
Manutenção periódica dos sistemas de refrigeração 
das salas. 
PROVIDÊNCIAS:  
Verificar os ambientes e melhorá-los se necessário. 

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 
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 e recuperação dos laboratórios. 
Aquisição de insumos para aulas em campo. 
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: 
 Instalar Datashow em todas as salas de aulas. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 
PORTADORES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Incorporar as normas técnicas de acessibilidade 
nos ambientes acadêmicos. 
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COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

SUGESTÕES:  
Usar o escritório Modelo do curso de Arquitetura e 
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. Dentro de um projeto integrador entre 
disciplinas e cursos. 

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: 
 Maior qualidade nos produtos, reduzir o valor dos 
produtos comercializados, bem como a melhoria 
das instalações físicas das cantinas. 
SUGESTÕES:  
Solicitar maior qualidade nos produtos oferecidos 
com um valor mais acessível e propor através do 
Escritório Modelo uma melhoria da infraestrutura 
das cantinas. 
PROVIDÊNCIAS: 
 Solicitar adequação de preço aos locatários das 
cantinas e propor melhorias na qualidade dos 
produtos.  

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 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 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Atendimento com maior agilidade no período de 
matriculas. 
SUGESTÕES: 
 Aumento de quadro de funcionários neste período 
ou plantões nos períodos de matriculas. 
PROVIDÊNCIAS:  
Contratar ou remanejar funcionários para 
contribuir no período de matriculas. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Atendimento com maior agilidade no período de 
matriculas. 
SUGESTÕES:  
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Aumento de quadro de funcionários ou horas neste 
período 
PROVIDÊNCIAS:  
Contratar ou remanejar funcionários para 
contribuir no período de matriculas. 

 
 

 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Atualização do acervo bibliográfico. 
SUGESTÕES:  
Aquisição de novos livros, normas, revistas, etc. 
PROVIDÊNCIAS:  
Inicialmente solicitar aos professores que listem os itens 
a serem adquiridos. 

SETOR DE 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Agilidade e melhoria na orientação sobre estágio e maior 
zelo com documentos entregues ou encaminhados ao 
setor. 
SUGESTÕES: 
 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 Setor deve informar às 
coordenações e orientadores de estágio. 
PROVIDÊNCIAS: 
 Atribuir esta função ao Setor, orientando pela 
necessidade do protocolo web. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Melhorar o atendimento.  
SUGESTÕES:  
Qualificação da mão de obra. 
PROVIDÊNCIAS:  
Qualificar os funcionários para melhor atendimento aos 
usuários.  

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Aumentar, facilitar e fortificar o Estágio 
Supervisionado. 
SUGESTÕES: 
 Estabelecer uma política institucional mais dinâmica 
para o Estágio Supervisionado. 
PROVIDÊNCIAS:  
Criar diretrizes dinâmicas 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, produção final para engrandecimento 
da Univale, bem como do curso. 
SUGESTÕES: 
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 Manter a equipe de professores orientadores com 
horário pré-definido para os atendimentos. Incluir 
plantões com professores da área de leitura e produção 
de textos e metodologia. (Curso de Letras)  
PROVIDÊNCIAS:  
Formalizar com os orientadores, temas, horários de 
atendimento e a equipe para nortear a parte da escrita 
acadêmica. 

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. Verificar as 
oportunidades de visitas técnicas junto aos nossos 
colaboradores (empresas) de estágios A Univale 
disponibilizar verba para estas visitas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
1) Comunicação de uma forma geral 

2) Regimento Geral  

3) Acesso às informações 

4) Gestão da Qualidade 

5) Dependência em disciplinas básicas 
fundamentais ao desenvolvimento das aptidões 
necessárias 

SUGESTÕES:  
1) Criar textos padrões institucionais. Que as 

informações sejam disponibilizadas a todos. 
2) Deve ser cumprido por todos. Não deve haver 

regras diferenciadas por cursos. 
3) Melhorar o acesso às informações para os 

coordenadores. 
4) Melhorar a qualidade e agilidade dos processos 

da Univale. 
5) Dependências em disciplinas básicas 

fundamentais deverão serem cumpridas até no 
máximo 1 ano antes da conclusão do curso. 

PROVIDÊNCIAS:  
1) Univale deve fazer um treinamento com todos 

os funcionários.  
2) 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. 

3) O coordenador deve ter acesso a tudo que se 
refere ao aluno. Muitas vezes ele precisa 
recorrer a outros setores, principalmente à 
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Secretaria Acadêmica para isso e acaba 
aumentando a demanda de outros setores, 
atrasos nos processos e resolução de problemas. 

4) Implementar um Sistema de Gestão da 
Qualidade. 

5) Alteração Regimental sobre a dependência. 
 

 
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Coordenador: Elvana Pereira Lima 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Falta de Desenvolvimento de Pesquisa. 
SUGESTÕES: Pesquisas com temas ligados 
às disciplinas em curso, de situações do 
cotidiano e conforto ambiental. 
PROVIDÊNCIAS: Formação de Grupos de 
Pesquisa e Discussão. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Período maior de apoio ao aluno e ao 
professor. 
SUGESTÕES: Criar Mecanismos de 
atendimento no período da tarde. 
PROVIDÊNCIAS: Já iniciada. Apoio à 
coordenação no período da manhã. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Falta 
de integração entre as disciplinas. Melhoria na 
didática. 
SUGESTÕES: Disciplinas de Projeto como 
unificadora das demais. 
PROVIDÊNCIAS: Criação de um grupo de 
planejamento das disciplinas de Projeto. 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Climatização e Limpeza. 
SUGESTÕES: Ar condicionado nas salas do 
CTC. Limpeza diária nas salas de aula. 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição e instalação 
dos equipamentos. E organização da rotina da 
equipe de limpeza. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Computadores e equipamentos obsoletos. 
SUGESTÕES: Aquisição de novos 
equipamentos. 
PROVIDÊNCIAS: Sala com computadores e 
equipamentos disponíveis para os alunos, que 
queiram usufruir do espaço, para fazer suas 
atividades acadêmicas, também nos períodos 
distintos do seu curso. 

 
LABORATÓRIO / 

AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza e manutenção dos equipamentos e 
salas. 
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SUGESTÕES: Periodicidade da limpeza e 
manutenção. 
PROVIDÊNCIAS: Que as salas sejam 
mantidas fechadas até o momento da aula. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Poucos 
equipamentos e obsoleto. Não atendem à 
demanda. 
SUGESTÕES: Aquisição de novos 
equipamentos. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar aprovação de 
novas aquisições 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 no campus II e 
suas instalações. 
PROVIDÊNCIAS: Formação de um grupo 
de pesquisa e projeto. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza e materiais de higiene. 
SUGESTÕES: Que a rotina de limpeza seja 
pelo menos uma vez ao dia. 
PROVIDÊNCIAS: Que além da limpeza 
tenhamos material básico, como papel 
higiênico, papel toalha e sabonete. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Preço 
dos produtos e qualidade. 
SUGESTÕES: Concorrência. 
PROVIDÊNCIAS: Vigilância ao 
cumprimento de Normas estabelecidas em 
contrato. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sem 
Observações. 
SUGESTÕES: Não as tenho. 
PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sem 
Observações. 
SUGESTÕES: Não as tenho. 
PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sem 
Observações. 
SUGESTÕES: Não as tenho. 
PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aquisição de novos exemplares. 
SUGESTÕES: Compra e organização do 
material. 
PROVIDÊNCIAS: Organização do acervo 
existente com a finalidade de facilitar o acesso 
dos alunos. 
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SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 
disponibilidade de vagas e convênio com 
empresas. 
SUGESTÕES: Maior divulgação de oferta e 
procura.  
PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Organização, Qualidade e Preço. 
SUGESTÕES: Aquisição de equipamentos 
de impressão de grandes formatos. 
PROVIDÊNCIAS: Aumentar número de 
pontos de Xerox, visando a concorrência de 
preços e qualidade. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Trazer 
a Realidade da Profissão e do mercado de 
trabalho. 
SUGESTÕES: Ligação entre o curso e a 
realidade da profissão. 
PROVIDÊNCIAS: Ampliação das 
atividades do Escritório Modelo e introdução 
da disciplina de estágio supervisionado, 
visando uma maior vivência do aluno, com a 
realidade do campo de atuação profissional, 
do arquiteto. 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sem 
observações. 
SUGESTÕES: Organização nas Bancas de 
Apresentação de trabalhos. 
PROVIDÊNCIAS: Ser disponibilizados ao 
curso o uso dos auditórios e equipamentos 
áudio visuais, nesse período de apresentação 
dos trabalhos. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Quantidade e Diversidade das visitas técnicas. 
SUGESTÕES: Que as disciplinas se 
integrem, para que uma mesma visita seja de 
aproveitamento de qualidade para as 
disciplinas envolvidas, criando vínculos. 
PROVIDÊNCIAS: Visitas técnicas por 
núcleos de disciplinas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sem 
Observações. 
SUGESTÕES: Não as tenho. 
PROVIDÊNCIAS: Não as tenho. 

 
 

Curso: Ciência da Computação 
Coordenador: Profª. Rossana Cristina Ribeiro Morais 
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CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES:  
PROVIDÊNCIAS: Curso terá oferta 
suspensa. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: Curso terá oferta 
suspensa 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: Curso terá oferta 
suspensa 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Carteiras; Ar condicionado 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Melhorar condições das carteiras das salas; 
Manutenção mais eficiente dos aparelhos de 
ar condicionado 

EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Equipamentos e material de laboratório 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Definir uma política de atualização dos 
equipamentos dos laboratórios, bem como a 
troca das cadeiras do referido ambiente 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Instalar recursos audiovisuais nas salas de 
aula e nos laboratórios; 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Melhorar e aumentar os pontos de 
acessibilidade no Campus 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: 
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 
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SUGESTÕES: O curso de Nutrição poderia 
ministrar algumas oficinas de manuseio de 
alimentos, bem como sugerir opções mais 
saudáveis de lanches. 
PROVIDÊNCIAS: 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento 
SUGESTÕES: Treinamento constante de 
qualidade de atendimento 
PROVIDÊNCIAS: 

       TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento 
SUGESTÕES: Treinamento constante de 
qualidade de atendimento 
PROVIDÊNCIAS: 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
 

SETOR DE ESTÁGIO 

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. 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.  
PROVIDÊNCIAS: 

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 
PROVIDÊNCIAS: 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número de vagas 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS:  
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Curso: Ciências Contábeis 
Coordenador: Prof. Lucas Gonçalves  

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 
nível de satisfação do aluno com o curso foi 
extremamente elevado, sendo assim, apenas 
alguns ajustes bem discretos estão sendo 
realizados, como o conhecimento dos planos 
de ensino pelos discentes, algo já 
institucionalizado além de um número maior 
de atividades práticas. Aumentando o 
número de atividades práticas será 
maximizada a satisfação do aluno. 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Implementação do NAF 
em 11/2015 como campo de realização de 
atividades complementares além do 
desenvolvimento de outras atividades 
práticas. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento prévio antes da palavra com o 
coordenador 
SUGESTÕES: Apenas houve elogios dos 
discentes 
PROVIDÊNCIAS: Criação de um pré 
atendimento, visando categorizar as 
demandas e portanto, eliminar determinados 
problemas de uma só vez. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualização de ementa, otimização da carga 
horária. 
SUGESTÕES: Em relação a CPA dos 
discentes a sugestão que houve foi de 
melhoria na avaliação de estágio e atividades 
complementares. 
PROVIDÊNCIAS: Ementas e conteúdos 
semestralmente discutidos com o corpo 
docente, atualização de docentes ministrando 
determinadas disciplinas. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Infraestrutura 
SUGESTÕES: Investimento em projetores. 
PROVIDÊNCIAS: Relatório de 
investimentos técnicos enviado a reitoria em 
08/2015 solicitando a aquisição de mais 
projetores, além de outras demandas. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: Melhorar condições dos 
equipamentos 
PROVIDÊNCIAS: Conseguimos a doação 
de 4 máquinas pela RFB para uso no NAF. 
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LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: Melhorar as máquinas 
existentes. 
PROVIDÊNCIAS: Relatório de 
investimentos técnicos enviado a reitoria em 
08/2015 solicitando a aquisição de mais 
projetores, além de outras demandas. Doação 
de 4 máquinas pela RFB. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número insuficiente de projetores. 
SUGESTÕES: Investimento em projetores. 
PROVIDÊNCIAS: Relatório de 
investimentos técnicos enviado a reitoria em 
08/2015 solicitando a aquisição de mais 
projetores, além de outras demandas. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: Não houve. 
PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Verificar frequentemente se há sabão e papel 
toalha nos sanitários. 
SUGESTÕES: Melhoria geral.  
PROVIDÊNCIAS: Conversas frequentes 
com os responsáveis pela limpeza. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Qualidade 
SUGESTÕES: Cantina com mais opções no 
cardápio. 
PROVIDÊNCIAS: Conversas com os 
responsáveis visando um melhor 
atendimento aos discentes, como ponto de 
inclusive, reduzir a venda de produtos pelos 
próprios fora da universidade. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Efetividade 
SUGESTÕES: Segurança fraca, impedir 
moradores de rua de entrar no campus. 
PROVIDÊNCIAS: Conversa com os 
responsáveis no intuito de aprimorar a 
rotatividade e acompanhamento do 
movimento. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aperfeiçoamento 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Continuar mantendo um 
contato frequente com o setor visando criar 
ainda uma maior sinergia na resolução dos 
casos. 

TESOURARIAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não 
houve 
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SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Não houve 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualização da bibliografia 
SUGESTÕES: Melhorar os livros, utilizar 
mais a biblioteca. 
PROVIDÊNCIAS: Conversa com o corpo 
docente e aquisição de novos livros para um 
curso que ocorre com linha parecida ao de 
contábeis. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimentos 
SUGESTÕES: Atendimento via telefone. 
PROVIDÊNCIAS: Conversa com o 
responsável pelo setor. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: Melhorar o Xerox 
PROVIDÊNCIAS: Ao que tudo indica e foi 
passado será de forma institucional uma vez 
que o setor será acoplado na cantina 
universitária. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento 
SUGESTÕES: Atendimento via telefone 
PROVIDÊNCIAS: Conversa com o 
responsável pelo setor. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Quantidade 
SUGESTÕES: Mais visitas técnicas 
PROVIDÊNCIAS: Realização de visitas 
pontuais bem como o planejamento de 
outras. 

 
 

Curso:  Comunicação Social: Jornalismo  
Coordenador:  Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes 

 

CURSO 
Comunicação Social: 

Jornalismo  

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Organização do Novo PPC para atendimento 
as novas DCNs que passam o curso para 
Bacharelado em Jornalismo. 
SUGESTÕES:  Definição de agenda de 
trabalho. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação ao GEPE de 
acompanhamento.  

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Padronização de informação. 
SUGESTÕES: Reunião quinzenal com 
representantes de turma.  
PROVIDÊNCIAS:  Já foram marcadas para 
o semestre o “Café com o Coordenador”. 
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CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Cumprimento de Plano de Curso 
SUGESTÕES: 
Relatório de atividades  
PROVIDÊNCIAS: Colegiado terá nas 
reuniões mensais tempo destinado para 
avaliação do cumprimento do Plano de Aula 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza, refrigeração. 
SUGESTÕES: 
Limpar as salas no final da tarde; 
Resolver a questão de 3 aparelhos de ar 
condicionado que foram instalados há quase 
um ano e não funcionam. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação junto a 
Reitoria e FPF.  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aquisição de câmeras fotográficas para 
laboratório de fotografia.  
SUGESTÕES: Comprar  
PROVIDÊNCIAS: Já foi listado orçamento 
e modelos no ORÇAMENTO 2016  

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualização do LRC e estruturação de novo 
laboratório de informática.  
SUGESTÕES: Uso compartilhado com 
sistema de informações para a montagem de 
um laboratório maior que evitaria a divisão 
de turmas, garantido assim um custo menor 
de aulas.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento em 
conjunto com coordenação de Sistemas de 
Informações.  

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Instalação de Data Show  
SUGESTÕES:  Compra  
PROVIDÊNCIAS: Solicitar junto a reitoria 
os devidos encaminhamentos uma vez que as 
salas de aula são de uso compartilhado. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza diária. 
SUGESTÕES: Supervisão diária pelo setor. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação junto a 
FPF/REITORIA  

CANTINAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Alimentos naturais.  
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SUGESTÕES: Ou abrir nova cantina, ou 
solicitar as atuais mudanças no cardápio. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação a Reitoria 
para os encaminhamentos  

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Iluminação dos ambientes de convivência. 
SUGESTÕES: Melhorar a iluminação 
próximo aos blocos.  
PROVIDÊNCIAS: Solicitação junto a 
Reitoria para os encaminhamentos 
necessários.  

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Digitalização de processos e formulários.  
SUGESTÕES: Disponibilizar para os 
alunos digitalizados os documentos de vida 
acadêmica diária.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento de 
sugestão ao setor.  

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Qualidade no atendimento.  
SUGESTÕES: treinar e acompanhar 
atendentes quando melhorar o atendimento 
aos alunos.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar a Reitoria e 
FPF 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: está   
atendendo as necessidades.  
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: está   
atendendo as necessidades. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aumentar o número de computadores. O 
horário de 17h30 as 18h quando o setor para 
o lanche dos funcionários deve ser coberto 
por outros profissionais.  
SUGESTÕES:  Ampliação desse horário, 
exigir da empresa terceirizada pelo menos 
mais 5 computadores para atendimento aos 
alunos. 
PROVIDÊNCIAS: Deve ser uma definição 
da gestão acadêmica junto a FPF  

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os 
definidos pelo PPC estão sendo 
contemplados.  
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Redefinição junto ao PPC  
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SUGESTÕES: Aplicação das novas regras 
das DCNs 
PROVIDÊNCIAS: já está em andamento.  

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Definir programação.  
SUGESTÕES: Uma vista técnica por 
semestre para as turmas. 
PROVIDÊNCIAS: solicitação de Definir 
no orçamento parte do custeio de viagem 
para alunos.  

OUTROS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES:  
PROVIDÊNCIAS:  

 
 

Curso: Direito 
Coordenador: Prof. Adirson Antônio Glório de Ramos 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Disponibilização de projeto pedagógico e 
plano de ensino no portal do aluno; 
Divulgar aos alunos as atividades de extensão 
e fomentar a pesquisa; 
SUGESTÕES/PROVIDÊNCIAS: 
Participação no SEMID e Simpósio. 
Aula integrada abordando temas em discussão 
no Direito. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

A avaliação não serve como base para análise 
do atual coordenador, haja vista ter sido 
avaliado o coordenador anterior, entretanto, 
será útil sua utilização para verificar onde 
melhorar. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: buscar 
motivar o professor para atue de forma a evitar 
os transtornos de final de período, 
principalmente no que tange aos lançamentos 
de atividades/notas no sistema, o que gera uma 
infinidade de reclamações coerentes por parte 
do aluno. 
As avaliações, com vista ao controle, 
coordenação e supervisão deverão ser 
entregues na coordenação para visto, com a 
antecedência de cinco dias úteis. 
Agilidade na correção e lançamentos das 
avaliações. 
Calendário de provas e avaliações no portal no 
início do semestre. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA Sem registros. 
EQUIPAMENTOS Conforme já relatado  
LABORATÓRIO / 

AULAS PRÁTICAS  
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhorar laboratórios de informática – a 
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solução requer investimento por parte da 
instituição, entretanto, ao contrário do que se 
reclama, os nossos laboratórios atendem os 
alunos de forma satisfatória. Precisa-se, 
contudo que tenhamos uma rede de internet 
mais ágil e capaz. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Docentes e discentes reclamam da 
precariedade dos recursos audiovisuais 
disponíveis, em especial o projetor 
multimídia, o que tem impossibilitado a 
adoção de metodologia de ensino diversa da 
praticada, bem como microfone, já que as 
salas estão cada vez mais cheias. 
Numa análise empírica, mas lógica e coerente, 
projetores de multimídia não são usados com 
tanta frequência por parte de professores e 
alunos. Assim, quando se usa como 
instrumento ou ferramenta de ensino, os 
aparelhos existentes têm atendido a demanda. 
Para minimizar, poder-se-ia locar mais um ou 
dois aparelhos no curso, mas jamais um em 
cada sala de aula como alguns pretendem. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

Parece-me que atendem a legislação, contudo 
viabilizaremos esforços para buscar sempre 
melhorar. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

As condições das instalações sanitárias foi 
objeto de queixa acentuada tanto por parte dos 
discentes (falta de papel e limpeza): 
procuramos verificar a situação e constamos 
que o banheiro está sempre limpo e com papel 
higiênico, entretanto, com o uso no turno o 
próprio aluno não cuida limpeza e, estraga 
papel. Nesse caso, estaremos sempre 
alertando e coletando informações com vista 
ao aperfeiçoamento e ´participação ativa dos 
alunos na conservação da limpeza das 
instalações. 

CANTINAS Atende de forma satisfatória. 
SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 
CAMPUS 

Atende de forma satisfatória. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

Em registros. 

TESOURARIAS Sem registros. 

BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Espaço 
de estudo individual e coletivo na biblioteca, 
o qual poderá ser resolvido com investimento. 
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Incentivar o uso da biblioteca: o professor 
deve levar as turmas para estudo com pesquisa 
em periódicos. 

SETOR DE ESTÁGIO Sem registros 
XEROX Sem registros 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

A Professora Marlene, nesse período, irá 
dedicar mais tempo à atividade. 
No início do período, preferencialmente, na 
primeira semana, os professores Douglas 
Genelhu, Marlene e Rose Pereira discursarão 
para os alunos (auditório) com vista a sanar 
dúvidas e explicar as suas respectivas 
atividades. 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

No início do período, preferencialmente, na 
primeira semana, os professores Douglas 
Genelhu, Marlene e Rose Pereira discursarão 
para os alunos (auditório) com vista a sanar 
dúvidas e explicar as suas respectivas 
atividades. 

VISITAS TÉCNICAS Serão aperfeiçoadas. 
OUTROS Melhorar a iluminação do pátio. 

 
 

Curso: Educação Física - Bacharelado 
Coordenador: Prof. Destter Álacks Antoniêtto  

 

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. 

 Estabelecer linhas de pesquisa 
específicas do curso a partir de uma 
linha curricular institucional do 
bacharelado. 

 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. 



81 

 

 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. 

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 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. É importante ressaltar que parte das 
reclamações realizados pelos discentes 
resultam do processo de adaptação da 
contratação de novos professores. 

 
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 
Auditória 
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. 

 Sinalizar com placas e pinturas o 
trânsito de veículos e pedestres no 
LabCeu. 

 Realizar reparo nos meios fios 
danificados. 

 Reparar cercas e portões 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. 
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 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. 
 Reparar as infiltrações no auditório, 

ginásio e quadra externa. No período de 
chuvas é impossível utilizar estes 
ambientes. 

 Adquirir materiais e equipamentos para 
aulas práticas. 

 Realizar pintura das quadras. 
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.  

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. 
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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: 
Solicitações de alunos já foram 
encaminhadas ao DEC. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Não houve nenhuma consideração 
específica sobre o assunto. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Não houve nenhuma consideração 
específica sobre a Secretaria Acadêmica. 
Filas de atendimento. 
SUGESTÕES: Nos períodos de maior 
movimento na SA poderiam ser 
disponibilizados outros profissionais para 
agilizar o atendimento e reduzir as filas e o 
tempo de espera. 
PROVIDÊNCIAS: 

SETORES 
ADMINISTRA-TIVOS 

E ACADÊMICOS SETOR DE ESTÁGIO 

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 Setor 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 Setor e à 
PROACAD. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Poucos funcionários para atendimento. 
SUGESTÕES: Melhorar o equipamento e 
ampliar o número de funcionários no 
atendimento. 
PROVIDÊNCIAS: 
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GRUPOS OPCIONAIS 
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. 

 
Curso: Educação Física - Licenciatura 
Coordenador: Prof. Destter Álacks Antoniêtto 

  

COORDENAÇÃO 
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. 
 Estruturar calendário prevendo reuniões 

mensais com os líderes de turma. 
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: 
Forma de distribuição de pontos e tempo entre 
as avaliações. Postura frente ao aluno. 
SUGESTÕES: 
 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. 
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ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Acessibilidade, ar condicionado/ventiladores 
e pontos de energia. 
SUGESTÕES: 
 Instalar aparelhos de ar condicionados nas 

salas de aula do primeiro andar do prédio 
do LabCeu.  

 Manutenção nos ventiladores nas salas de 
aula do prédio do Centro Esportivo. 

 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: 
 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. 

 Sinalizar com placas e pinturas o trânsito 
de veículos e pedestres no LabCeu. 

 Realizar reparo nos meios fios 
danificados. 

 Reparar cercas e portões que dão acesso à 
pista de atletismo. 

 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. 
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 Instalar barras paralelas e assimétricas de 
ginástica esportiva. 

 Substituir as capas dos 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. 
 Reparar as infiltrações no auditório, 

ginásio e quadra externa. No período de 
chuvas é impossível utilizar estes 
ambientes. 

 Adquirir materiais e equipamentos para 
aulas práticas. 

 Realizar pintura das quadras 
PROVIDÊNCIAS: 
Todas estas demandas já foram solicitadas ao 
DEC.  

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. 
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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: 
Solicitações de alunos já foram encaminhadas 
ao DEC. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Tamanho da cantina e espaço para lanche. 
SUGESTÕES: 
Ampliação da cantina para possibilitar maior 
variedades de produtos a serem vendidos. 
Assegurar espaço adequado com distribuição 
de mesas e cadeiras para lanche dos alunos. 
PROVIDÊNCIAS: 

 Assunto já tratado com FPF na gestão 
anterior. Ainda sem resposta. 

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. 
 Investimento na iluminação no campus. 
PROVIDÊNCIAS: 
Sugestões já encaminhadas ao DEC. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS E 

ACADÊMICOS 

SECRETARIA  
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Não houve nenhuma consideração específica 
sobre a Secretaria Acadêmica. 
Filas de atendimento. 
SUGESTÕES: 
 Nos períodos de maior movimento na SA 

poderiam ser disponibilizados outros 
profissionais para agilizar o atendimento e 
reduzir as filas e o tempo de espera. 

PROVIDÊNCIAS: 
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TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Pagamento de boletos vencidos. 
SUGESTÕES: 
 Que seja possível pagar os boletos 

vencidos na tesouraria. 
PROVIDÊNCIAS: 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Acervo: volumes. 
SUGESTÕES: 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. 

SETOR DE 
ESTÁGIO 

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. 
PROVIDÊNCIAS: 

GRUPOS OPCIONAIS 
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. 
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Curso: Engenharia Civil  
Coordenador:  Profª Nezy Elvira Chagas Viggiano Rabello/ Profª. Denise Coelho de Queiroz  

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Projeto pedagógico. 
SUGESTÕES:  
Extensão – Incentivar o professor como o 
aluno.  
PPC – agendar ao GEPE com antecedência 
para as orientações para reestruturar o 
mesmo junto ao NDE. 
PROVIDÊNCIAS: Incentivar os projetos 
de extensão e contratação de professores 
mestre e doutores.  

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Devido ao   grande número de alunos fica 
comprometido atingir um excelente 
desempenho de atenção/ação. 
SUGESTÕES: Professor de apoio a 
coordenação  
PROVIDÊNCIAS: Liberar horas para um 
professor dar apoio a coordenação, para um 
melhor atendimento aos alunos. 

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: Marcar com o GEPE 
treinamentos. 

 
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: Se o número de alunos 
dependentes for grande, montar nova turma 
para atender a disciplina. 
Aquisição de pincéis para quadro branco de 
qualidade comprovada. Pincéis genéricos 
comprometem a limpeza do quadro e a 
durabilidade é pequena. 
PROVIDÊNCIAS: verificar junto à 
Secretaria Acadêmica a quantidade de 
alunos matriculados com dependentes. 
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EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Ar 
condicionado, notebook, Datashow em todas 
as salas. 
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, 
contratação de laboratorista legalmente 
habilitado e com experiência no mesmo.  
SUGESTÕES: Modernização dos 
laboratórios. 
PROVIDÊNCIAS: comprar novos 
equipamentos para o mesmo. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 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 

 CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
reduzir o valor dos produtos 
comercializados, bem como as instalações 
físicas da cantina do Milton. 
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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, melhoria 
da iluminação e capina. 
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 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

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. 

        TESOURARIAS 

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: 
Contínuo aumento do acervo bibliográfico. 
SUGESTÕES: Aquisição de novos livros, 
normas, revistas, etc.... 
PROVIDÊNCIAS: Inicialmente solicitar 
aos professores que listem os itens a serem 
adquiridos.  

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
melhoria na orientação sobre estágio e maior 
zelo com documentos entregues ou 
encaminhados ao setor. 
SUGESTÕES: Representante do Setor 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. 
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Ao mudar os procedimentos o Setor deve 
informar às coordenações e orientadores de 
estágio. 
PROVIDÊNCIAS: atribuir esta função ao 
Setor, orientando pela necessidade do 
protocolo web. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
melhoria continua do atendimento, melhoria 
dos equipamentos.  
SUGESTÕES: treinamento do funcionário 
para atendimento ao público 
PROVIDÊNCIAS: melhoria dos 
equipamentos  

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. 

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:  
1) Comunicação de uma forma geral. 
2) Regimento Geral  
3) Acesso às informações 
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4) Gestão da Qualidade e Segurança do 
trabalho  

5) Dependência em disciplinas básicas 
fundamentais ao desenvolvimento 
das aptidões necessárias 

SUGESTÕES:  

1) Criar textos padrões institucionais. 
Que as informações sejam 
disponibilizadas a todos. 

2) Deve ser cumprido por todos. Não 
deve haver regras diferenciadas por 
cursos. 

3) Melhorar o acesso às informações 
para os coordenadores. 

4) Melhorar a qualidade dos processos 
da Univale. 

5) Dependências em disciplinas 
básicas fundamentais deverão serem 
cumpridas até no máximo 1 ano 
antes da conclusão do curso. 

PROVIDÊNCIAS:  
1) Univale deve fazer um treinamento 

com todos os funcionários.  

2) 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. 

3) O coordenador deve ter acesso a 
tudo que se refere ao aluno. Muitas 
vezes ele precisa recorrer a outros 
setores, principalmente à SA para 
isso e acaba aumentando a demanda 
de outros setores, atrasos nos 
processos e resolução de problemas. 

4) Implementar um Sistema de Gestão 
da Qualidade. 

5) Alteração Regimental sobre a 
dependência. 
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Curso: Engenharia Civil e Ambiental  
Coordenador: Prof. Hernani Ciro Santana 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Projeto Pedagógico (Buscar apoio do GEPE). 
Extensão - Reduzida comunicação entre a 
comunidade civil e a acadêmica Baixo 
incentivo para alunos e professores. 
Pesquisa – Falta maior comunicação entre os 
docentes e departamentos com áreas correlatas 
e reduzido números de professores doutores. 
SUGESTÕES:  
Extensão - sugerimos uma mudança nas 
comunicações e um novo modelo para 
abordagens tanto para o professor, aluno e 
comunidades no intuito de aumentar a sinergia 
entre os atores envolvidos. 
PPC – Formulação de um corpo docente 
comprometido, responsável e inteirado com as 
atividades do NDE. 
PROVIDÊNCIAS:  
Incentivo imediato para os projetos de 
extensão, busca de parcerias e avaliação 
periódica das necessidades do mercado. No 
intuito de oferecer cursos, palestras e afins 
atualizadas e condizentes a realidade e o 
mercado local.  

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Maior conhecimento referente ao curso e as 
particularidades de cada turma com intuído de 
estabelecer um vínculo maior entre alunos e 
coordenação. Captação de novos alunos. 
SUGESTÕES: 
 Estabelecer uma boa parceria com o pessoal 
de apoio a coordenação e professores para 
divisão das tarefas. Assim, permitir ao 
coordenador trabalhar diretamente com as 
especificidades do curso e promoção do 
mesmo. 
PROVIDÊNCIAS:  
Para um melhor atendimento aos 
alunos/professores se faz necessário a 
orientação e qualificação das secretárias, 
implementar programas que garantam a 
qualidade no serviço e 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:  
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Treinamento e conscientização do corpo 
docente. Cobrar o resultado dos treinamentos 
e afins. 
PROVIDÊNCIAS:  
Fazer um encontro com os professores no 
início de cada semestre letivo. 
Lançar mão de advertências quando se fizer 
necessário.  

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Verificação da capacidade da sala x número 
de alunos matriculados, incluindo os 
dependentes. 
Manutenção dos sistemas de refrigeração das 
salas. Desperdício de energia, ar condicionado 
e lâmpadas ligadas em nenhum controle.   
SUGESTÕES:  
Incluir o número de alunos dependentes, 
manutenção periódica dos sistemas de 
refrigeração das salas. 
PROVIDÊNCIAS:  
Verificar junto à Secretaria Acadêmica a 
quantidade de alunos matriculados com 
dependentes. 
Criar turma específica para os dependentes em 
disciplinas com grande índice de reprovação.  

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 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 
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oferecer aos alunos conteúdo e linguagem 
dinâmica que contribua para incentivar a sua 
participação. 
PROVIDÊNCIAS: 
 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 nos ambientes acadêmicos. 
SUGESTÕES:  
Usar o escritório Modelo do curso de 
Arquitetura e 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. Dentro de 
um projeto integrador entre disciplinas e 
cursos. 

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: 
 Maior qualidade nos produtos, reduzir o valor 
dos produtos comercializados, bem como a 
melhoria das instalações físicas das cantinas. 
SUGESTÕES:  
Solicitar maior qualidade nos produtos 
oferecidos com um valor mais acessível e 
propor através do Escritório Modelo uma 
melhoria da infraestrutura das cantinas. 
PROVIDÊNCIAS: 
 Solicitar adequação de preço aos locatários 
das cantinas e propor melhorias na qualidade 
dos produtos.  

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 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 

SECRETARIA  
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Atendimento com maior agilidade no período 
de matriculas. 
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SUGESTÕES: 
 Aumento de quadro de funcionários neste 
período ou plantões nos períodos de 
matriculas. 
PROVIDÊNCIAS:  
Contratar ou remanejar funcionários para 
contribuir no período de matriculas. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Atendimento com maior agilidade no período 
de matriculas. 
SUGESTÕES:  
Aumento de quadro de funcionários ou horas 
neste período. 
PROVIDÊNCIAS:  
Contratar ou remanejar funcionários para 
contribuir no período de matriculas. 

 

 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Atualização do acervo bibliográfico. 
SUGESTÕES:  
Aquisição de novos livros, normas, revistas, 
etc. 
PROVIDÊNCIAS:  
Inicialmente solicitar aos professores que 
listem os itens a serem adquiridos. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Agilidade e melhoria na orientação sobre 
estágio e maior zelo com documentos 
entregues ou encaminhados ao setor. 
SUGESTÕES: 
 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 Setor deve 
informar às coordenações e orientadores de 
estágio. 
PROVIDÊNCIAS: 
 Atribuir esta função ao Setor, orientando pela 
necessidade do protocolo web. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Melhorar o atendimento.  
SUGESTÕES:  
Qualificação da mão de obra. 
PROVIDÊNCIAS:  
Qualificar os funcionários para melhor 
atendimento aos usuários.  

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Aumentar, facilitar e fortificar o Estágio 
Supervisionado. 
SUGESTÕES: 
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 Estabelecer uma política institucional mais 
dinâmica para o Estágio Supervisionado. 
PROVIDÊNCIAS:  
Criar diretrizes dinâmicas 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, produção 
final para engrandecimento da Univale, bem 
como do curso. 
SUGESTÕES: 
 Manter a equipe de professores orientadores 
com horário pré-definido para os 
atendimentos. Incluir plantões com 
professores da área de leitura e produção de 
textos e metodologia. (Curso de Letras)  
PROVIDÊNCIAS:  
Formalizar com os orientadores, temas, 
horários de atendimento e a equipe para 
nortear a parte da escrita acadêmica. 

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. Verificar as oportunidades 
de visitas técnicas junto aos nossos 
colaboradores (empresas) de estágios A 
Univale disponibilizar verba para estas visitas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
1-Comunicação de uma forma geral 
2-Regimento Geral  
3-Acesso às informações 

       4-Gestão da Qualidade 
5-Dependência em disciplinas básicas 
fundamentais ao desenvolvimento das 
aptidões necessárias 

SUGESTÕES:  
1-Criar textos padrões institucionais. Que 
2-as informações sejam disponibilizadas a 
todos. 
3-Deve ser cumprido por todos. Não deve 
haver regras diferenciadas por cursos. 
Melhorar o acesso às informações para os 
coordenadores. 
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4-Melhorar a qualidade e agilidade dos 
processos da Univale. 
5-Dependências em disciplinas básicas 
fundamentais deverão serem cumpridas 
até no máximo 1 ano antes da conclusão 
do curso 

PROVIDÊNCIAS:  
1-Univale deve fazer um treinamento com 
todos os funcionários.  
2-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. 
3-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. 
4-Implementar um Sistema de Gestão da 
Qualidade. 
5-Alteração Regimental sobre a 
dependência. 

 
 

Curso: Engenharia de Produção 
Coordenador: Profª. 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 
novos 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 novos 
projetos de pesquisa que envolvam as áreas 
de interesse da Eng. de Produção; 
Estimular maior participação dos alunos em 
atividades complementares 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Divulgar horário de atendimento da 
coordenação; 
SUGESTÕES: 
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PROVIDÊNCIAS: 
Disponibilizar por email 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: 
Contratação de um Mestre em Engenheiro 
de Produção para atuar no curso; 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS:  
Publicar edital de contratação para 
disciplinas específicas da Eng. de Produção 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Carteiras; Ar condicionado 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Melhorar condições das carteiras das salas; 
Manutenção mais eficiente dos aparelhos de 
ar condicionado 

EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Equipamentos e material de laboratório 
SUGESTÕES: 
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 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Instalar recursos audiovisuais nas salas de 
aula; 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Melhorar e aumentar os pontos de 
acessibilidade no Campus 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: 
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. 
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PROVIDÊNCIAS: 
SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 
CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento 
SUGESTÕES: Treinamento constante de 
qualidade de atendimento 
PROVIDÊNCIAS: 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento 
SUGESTÕES: Treinamento constante de 
qualidade de atendimento 
PROVIDÊNCIAS: 

BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

SETOR DE ESTÁGIO 

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. 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.  
PROVIDÊNCIAS: 

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 
PROVIDÊNCIAS: 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número de vagas 
SUGESTÕES: 
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 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Organizar agendas fixas de orientação dos 
alunos durante o semestre. 
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VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Oferta 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Incentivar os professores a fazerem visitas 
técnicas relacionadas as suas disciplinas; 
Promover semestralmente 01 visita técnica 
para todo o curso. 

 
 

Curso: Engenharia Elétrica 
Coordenador: Prof. Gyovane Alves Armondes 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Projeto pedagógico. 
SUGESTÕES: Atualização do PPC. 
PROVIDÊNCIAS: Planejar alterações junto 
ao departamento responsável. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Falta 
autonomia para tomada de decisões. 
SUGESTÕES: Revisão dos critérios 
adotados 
PROVIDÊNCIAS: Negociar junto à reitoria. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Cursos 
de capacitação em exatas. 
SUGESTÕES: Promover cursos continuados 
de capacitação para os professores. 
PROVIDÊNCIAS: Planejar datas e horários 
junto ao corpo docente abordando os 
principais problemas relatados. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Climatização do ambiente/ estrutura física 
(piso). 
SUGESTÕES: Mudança física da turma ou 
instalação de equipamentos de 
climatização/reforma do ambiente. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar equipamentos/ 
solicitar manutenção junto ao departamento 
responsável. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Tempo 
de uso de equipamentos. 
SUGESTÕES: Atualização de equipamentos 
de laboratório. 
PROVIDÊNCIAS: Pesquisar linhas de 
crédito governamentais para 
atualização/aquisição de equipamentos 
voltados ao ensino. 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Renovação dos equipamentos de uso dos 
alunos. 
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SUGESTÕES: Manutenção/substituição dos 
equipamentos avariados. 
PROVIDÊNCIAS: Manutenção corretiva 
dos equipamentos. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Alguns ambientes ainda não dispõem deste 
recurso. 
SUGESTÕES: Aumentar número de 
ambientes que dispõem deste recurso. 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição dos 
equipamentos. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Acesso do PNE a alguns ambientes não é 
satisfatório. 
SUGESTÕES: Correção de pontos de acesso 
e construção de novos pontos. 
PROVIDÊNCIAS: Planejar alterações junto 
ao departamento responsável. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza e manutenção em espaço menor de 
tempo. 
SUGESTÕES: Ter uma pequena equipe 
responsável apenas por estes ambientes. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar alterações junto 
ao departamento responsável. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Valor 
dos alimentos não condizente com a 
qualidade. 
SUGESTÕES: Revisão dos valores e 
supervisão de uma nutricionista. 
PROVIDÊNCIAS: Parceria entre cantinas e 
curso de nutrição da Univale. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Pontos 
sem iluminação em áreas de pouco 
movimento. 
SUGESTÕES: Instalar iluminação com 
sensores de presença. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar a instalação dos 
pontos junto ao departamento responsável. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Tempo 
de atendimento/filas. 
SUGESTÕES: Aumentar número de 
funcionários para atendimento. 
PROVIDÊNCIAS: Estudar um esquema 
melhor de atendimento ao aluno em horário de 
pico. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Tempo 
de atendimento/filas. 
SUGESTÕES: Aumentar número de 
funcionários para atendimento. 
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PROVIDÊNCIAS: Estudar um esquema 
melhor de atendimento ao aluno em horário de 
pico. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sem 
observações. 
SUGESTÕES: Sem observações. 
PROVIDÊNCIAS: Sem observações. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sem 
observações. 
SUGESTÕES: Sem observações. 
PROVIDÊNCIAS: Sem observações. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Tempo 
de atendimento/filas. 
SUGESTÕES: Aumentar número de 
funcionários para atendimento. 
PROVIDÊNCIAS: Negociar junto à 
terceirizada um esquema melhor de 
atendimento ao aluno. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Poucas 
vagas para estagiários do curso de engenharia 
na instituição e em empresas. 
SUGESTÕES: Aumentar número de vagas e 
convênios com empresas, utilizar os 
estagiários na manutenção dos laboratórios. 
PROVIDÊNCIAS: Negociar junto à 
fundação. 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Fornecimento de equipamento/componentes 
para parte prática dos TCC’s. 
SUGESTÕES: Criação de verba para 
aquisição de componentes. 
PROVIDÊNCIAS: Negociar junto à 
fundação. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número de visitas abaixo do ideal. 
SUGESTÕES: Elaborar calendário de visitas 
obrigatórias. 
PROVIDÊNCIAS: Negociar junto à 
fundação recursos para o cumprimento das 
metas. 

 
 

Curso: Farmácia 
Coordenador: Prof. Rafael Silva Gama 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Atividades complementares 
SUGESTÕES: 
- Aprimorar comunicação entre professor 
responsável pelas atividades 
complementares. 
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- Aprimorar normativas das atividades 
complementares 
PROVIDÊNCIAS: 
- Reestruturar as normativas de Atividades 
Complementares.  
-Além do horário de atendimento, o 
coordenador das atividades complementares 
deverá promover reuniões mensais com as 
turmas para explanação da relevância das 
atividades, bem como ouvir as sugestões dos 
alunos. 
- Criar calendário de eventos internos e 
externos. 
- Indicar cursos, palestras e demais eventos 
científicos compatíveis com cada período do 
curso. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Comunicação com líderes de turmas 
- Estratégia de unificação de turmas 
SUGESTÕES: 
- Aprimorar a comunicação com os líderes de 
turmas 
- Avaliar condições para unificação de 
turmas de modo a não prejudicar a 
construção do conhecimento. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Incentivar os alunos à criação do diretório 
Acadêmico. 
- Realizar reuniões periódicas com os líderes 
de turma 
- Estabelecer junto a Pró-Reitoria Acadêmica 
e colegiado de curso, condições de unificação 
de turmas de modo a preservar processo 
ensino-aprendizagem. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Interdisciplinaridade 
SUGESTÕES: 
- Aprimorar as ações para o conhecimento 
interdisciplinar 
PROVIDÊNCIAS: 
- Definir junto ao colegiado de curso 
estratégias para desenvolver atividades 
práticas supervisionadas interdisciplinares 
- Incentivar o aluno a pensar de modo 
globalizado, indicando situações que exigem 
o olhar multidisciplinar. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 
SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Móveis (cadeiras de alunos) 
SUGESTÕES: 
-Manutenção das cadeiras  
PROVIDÊNCIAS: 
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- Solicitar a manutenção do mobiliário de 
salas de aulas e auditórios. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Equipamentos para laboratório de 
hematologia. 
- Manutenção de microscópios 
SUGESTÕES: 
- Aquisição de equipamentos já solicitados 
no planejamento orçamentário para o 
laboratório de hematologia. 
- Manutenção preventiva de microscópios. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Conscientizar os gestores da FPF sobre a 
importância dos equipamentos básicos para 
aulas práticas de hematologia, bem como a 
manutenção preventiva de microscópios. 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Manutenção de matérias primas e kits 
diagnósticos 
SUGESTÕES: 
- Aquisição de matérias primas e kits 
diagnósticos primordialmente para os 
laboratórios de bioquímica Clínica e 
hematologia. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Conscientizar os gestores da FPF da 
importância da aquisição de matérias primas 
e kits diagnósticos para aulas práticas. 
 - Aquisição imediata de matérias primas e 
kits diagnósticos. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Recursos audiovisuais – projetor de slides 
SUGESTÕES: 
-Instalação de projetor de slides nas salas de 
aula 
PROVIDÊNCIAS: 
- Aquisição de projetor de slides para salas de 
aulas. 
- Manutenção de projetor de slides nos 
auditórios. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Indicadores para portadores de 
necessidades visuais. 
SUGESTÕES: 
- Instalar faixas em alto-relevo, indicadoras 
para portadores de necessidades visuais. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Estabelecer projeto para instalação de 
indicadores para portadores de necessidades 
visuais. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
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- Manutenção de torneiras, sanitários, papel 
higiênico e toalhas de papel. 
SUGESTÕES: 
- Criar rotina de manutenção das instalações 
sanitárias 
PROVIDÊNCIAS: 
- Garantir o abastecimento de papel higiênico 
e toalhas de papel, bem como manutenção 
preventiva de sanitários e torneiras. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Condições sanitárias 
SUGESTÕES: 
- Avaliar condições sanitárias das cantinas 
instaladas no campus 
PROVIDÊNCIAS: 
- Investigar as condições sanitárias das 
cantinas. 
- Solicitar ao curso de nutrição que promova 
curso de higienização de alimentos e 
ambientes. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Número de seguranças 
- Iluminação  
SUGESTÕES: 
-Aumentar o número de seguranças, 
especialmente no período noturno. 
-Instalação de câmeras de segurança. 
-Avaliar o projeto de iluminação do campus. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Solicitar a FPF a avaliação de efetividade 
da segurança no campus, projeto de 
iluminação. 
- Instalação de câmeras de segurança. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Número de atendentes 
SUGESTÕES: 
-Realizar pesquisa de satisfação de 
atendimento. 
PROVIDÊNCIAS: 
-Aumentar o número de técnicos 
administrativo para atendimento aos alunos. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Sem indicações 
SUGESTÕES: 
Sem sugestões 
PROVIDÊNCIAS: 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
-Comunicação sobre o uso da biblioteca 
SUGESTÕES: 
-Elaborar curso para alunos ingressantes, a 
respeito da utilização da biblioteca. 
PROVIDÊNCIAS: 
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-Solicitar a bibliotecária a elaboração do 
referido curso. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
-Cadastro de empresas conveniadas 
-Padronização de informações repassadas 
aos alunos e professores 
-Tempo para aprovação de convênio com 
empresas 
SUGESTÕES: 
-Criar banco de dados seguro e atualizado de 
empresas conveniadas com a instituição. 
-Treinamento de funcionários para 
esclarecimento de dúvidas de alunos e 
professores. 
-Devolver protocolo de entrega de 
documentos para os alunos. 
-Reavaliar a logística para aprovação de 
convênios de estágio. 
PROVIDÊNCIAS: 
-Transferir as informações de empresas 
conveniadas de planilha do Excel para banco 
de dados seguro e padronizado. 
-Manter alunos e professores coordenadores 
de estágio atualizados quanto aos dados 
institucionais para preenchimento de 
convênios, bem como a data de encerramento 
de convênios. 
-Criar protocolos para recebimento e entrega 
de documentos, gerando uma segunda via 
para os alunos. 
-Aprimorar logística para aprovação de 
convênios de estágio, afim de reduzir o 
extenso prazo (45 dias úteis) para celebração 
de convênios. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
-Atendimento aos alunos 
SUGESTÕES: 
-Aumentar o número de funcionários 
PROVIDÊNCIAS: 
-Contratar mais funcionários e realizar 
treinamento a respeito da conduta no 
atendimento aos estudantes. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Vista a ambiente de estágio 
- Arquivamento de Informações 
SUGESTÕES: 
- Elaborar calendário de visita a ambientes de 
estágio. 
-Criar arquivo de informações de estagiários 
na coordenação do curso 
PROVIDÊNCIAS: 
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-Solicitar à professora coordenadora de 
estágio a elaboração de calendário de visita a 
ambientes de estágio. 
-Enviar à coordenadora de estágio, Planilhas 
e formulários para registro das informações 
dos estagiários. 
-Criar arquivo de informações de estagiários 
na coordenação do curso 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Critérios de avaliação 
SUGESTÕES: 
- Reduzir a subjetividade da avaliação 
PROVIDÊNCIAS: 
- Discriminar parâmetros de avaliação de 
modo a reduzir a subjetividade. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Visitas técnicas nos períodos iniciais 
SUGESTÕES: 
- Elaborar lista de empresas para visita 
técnica com atividades compatíveis com o 
conteúdo de cada período do curso. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Promover juntamente com os professores 
do curso, visitas para todos os períodos. 

 
 

Curso: Fisioterapia 
Coordenador: Profª. Enara Cristina Silva Glória Roberto 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 
SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
estrutura física e instalação de ar 
condicionado nas salas de aula que 
funcionam fora do Ed. Pioneiros. 
SUGESTÕES: pintar as salas de aula, 
adquirir mobiliário (carteiras), instalar o ar 
condicionado. 
PROVIDÊNCIAS: executar as sugestões. 
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EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
equipamentos específicos da Clínica de 
Fisioterapia. 
SUGESTÕES:  aquisição. 
PROVIDÊNCIAS: foi incluído no SIU 
GESTÃO/ investimentos. 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
entrega regular dos materiais para as aulas 
práticas. 
SUGESTÕES: entrega quando for 
solicitado pelo curso para utilização na 
Clínica Escola. 
PROVIDÊNCIAS: foi incluído no SIU 
GESTÃO. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
instalação nas salas de aulas de datashow ou 
disponibilização de um maior nº de no CIT, 
para agendamento pelos professores. 
SUGESTÕES: aquisição. 
PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
reposição de papel higiênico, papel toalha e 
sabonete. 
SUGESTÕES: disponibilizar material e 
pessoal para fazer, periodicamente. 
PROVIDÊNCIAS: 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
melhorar o cardápio. Alimentos mais 
saudáveis. 
SUGESTÕES: constar no contrato a oferta 
de mais opções de alimentos saudáveis. 
PROVIDÊNCIAS: 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
maior nº de funcionários e iluminação do 
Campus, principalmente no acesso para o 
CEU/Clínica Escola de Fisioterapia. 
SUGESTÕES: contratação e manutenção 
da iluminação do campus. 
PROVIDÊNCIAS: 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

TESOURARIAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
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BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atualização do acervo e nº de livros/aluno o 
suficiente. 
SUGESTÕES: aquisição 
PROVIDÊNCIAS: 

SETOR DE ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
maior nº de funcionários. 
SUGESTÕES: apresentar a demanda para 
a empresa e dar um prazo para o 
cumprimento. Acompanhar a execução do 
serviço. 
PROVIDÊNCIAS: 

 
 

Curso:  Letras 
Coordenador:  Profª. Julianna Silva Glória 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
implementação dos projetos, pois os muitos 
afazeres que os DI’s do Curso possuem 
acabam tornando insuficiente o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa 
e extensão com qualidade. 
SUGESTÕES: permitir no PLACAD que 
os professores DI’s do Curso de letras 
possam ter mais horas para se dedicarem aos 
projetos de pesquisa e às atividades de 
extensão do Curso de Letras. 
PROVIDÊNCIAS: Reuniões para expor a 
situação junto ao Grupo de gestão da 
universidade local; encaminhamento de e-
mails tentando argumentar a favor de uma 
maior disponibilização dos professores para 
se dedicarem às atividades do Curso. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Apesar dos alunos terem elogiado muito o 
nosso trabalho, visto que procuramos 
atendê-los em todas as demandas, após um 
ano de experiência. Na coordenação, 
percebo que talvez este cargo em uma 
Instituição privada como a UNIVALE, deva 
ser ocupado por pessoal com perfil mais 
político de forma a trazer benefícios 
externos para o curso. 
SUGESTÕES: Nenhum comentário. 
PROVIDÊNCIAS: Temos tentado 
aprender com os coordenadores que têm 
mais experiência no cargo. 
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CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Entendo que os professores do Curso de 
Letras/UNIVALE, apesar de serem muito 
dedicados e muito compromissados, 
precisam investir mais em titulação, não só 
pelo fato de ser relevante na avaliação do 
MEC quanto pela possibilidade de mudar o 
olhar sobre o conteúdo a ministrar, 
entendendo-o como uma perspectiva de 
investigação e de pesquisa. Um professor 
mestre/doutor na graduação influência na 
produção da pesquisa do curso e contribui 
para a criação de atividades de extensão tão 
fundamentais na formação inicial. 
SUGESTÕES: Nenhum comentário. 
PROVIDÊNCIAS: procuro incentivar 
sempre os professores a buscarem melhorar 
a formação acadêmica. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os 
alunos reclamam muito, pois estudam em 
ambiente desconfortável. 
SUGESTÕES: Nenhum comentário. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento de 
reclamações aos setores responsáveis; 
tentativa de mudar os alunos de sala de aula. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os 
alunos reclamam muito, especialmente ao ar 
condicionado e equipamentos de multimídia 
na sala. 
SUGESTÕES: Nenhum comentário. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento de 
reclamações aos setores responsáveis. 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os 
alunos reclamam muito, pois os laboratórios 
idealizados para o curso ainda não se 
concretizaram. 
SUGESTÕES: Nenhum comentário. 
PROVIDÊNCIAS: Elaboramos todos os 
projetos de laboratórios necessários para o 
curso e apresentamos ao setor responsável 
pela implementação; aguardando retorno. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os 
alunos reclamam da falta de multimídia na 
sala. 
SUGESTÕES: Nenhum comentário. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento de 
reclamações aos setores responsáveis. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Nenhum comentário. 
SUGESTÕES: Nenhum comentário. 
PROVIDÊNCIAS: Nenhum comentário. 
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INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Reclamam sobre a falta de papel higiênico e 
tudo mais. 
SUGESTÕES: Nenhum comentário. 
PROVIDÊNCIAS: Nenhum comentário. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Nenhum comentário. 
SUGESTÕES: Nenhum comentário. 
PROVIDÊNCIAS: Nenhum comentário. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Nenhum comentário. 
SUGESTÕES: É visível a necessidade de 
melhorar a segurança no Campus II visto 
que o espaço é amplo para o número de 
funcionários nesta área. 
PROVIDÊNCIAS: 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Pouco funcionário para o atendimento. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: Nenhum comentário. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Pouco funcionário para o atendimento. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: Nenhum comentário. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Pouco funcionário para o atendimento. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: Nenhum comentário. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os 
alunos reclamam do atendimento indevido 
por parte das funcionárias sempre muito 
indelicadas; poucas atendentes. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar 
reclamações ao setor a fim de que com as 
críticas possam conduzir a outra forma de 
atendimento aos alunos. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Pouco funcionário para o atendimento. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
SUGESTÕES: Entendo que os alunos das 
Licenciaturas perdem muito quando não têm 
oportunidade de realizar estágios nas 
escolas estaduais. Isso acontece por causa da 
não formalização do acordo de 
convênio/estágio da UNIVALE com as 
escolas estaduais. 
PROVIDÊNCIAS: Procuramos os 
responsáveis na UNIVALE para expor a 
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necessidade de resolver a situação de 
estágio/regularização 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Nenhum comentário. 
SUGESTÕES:  
PROVIDÊNCIAS: Nenhum comentário. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os 
alunos reclamam que nem todos os 
professores realizam esta atividade. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: reflexão com todos os 
professores sobre as reclamações dos alunos 
e orientação a fim de que planejem atividade 
com outro professor, o que não sobrecarrega 
ninguém. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
SUGESTÕES: No final do semestre, 
tivemos oportunidade breve, mas 
significativa de retorno aos alunos sobre os 
resultados da Avaliação Institucional. Foi 
muito proveitoso o momento porque os 
alunos puderam perceber que lemos o 
relatório final e que estamos trabalhando 
para melhorar as demandas do curso. 
PROVIDÊNCIAS: 

 
 

Curso: Nutrição 
Coordenador: Profª. Enara Cristina Silva Glória Roberto 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS:  
 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 
SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
estrutura física e instalação de ar 
condicionado nas salas de aula que 
funcionam fora do Ed. Pioneiros. 
SUGESTÕES: pintar as salas de aula, 
adquirir mobiliário (carteiras), instalar o ar 
condicionado. 
PROVIDÊNCIAS: executar as sugestões. 
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EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
manutenção nos equipamentos dos 
laboratórios. Ex. Microscópio. 
SUGESTÕES: contratar uma empresa. 
PROVIDÊNCIAS: 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
instalação nas salas de aulas de datashow ou 
disponibilização de um maior nº de no CIT, 
para agendamento pelos professores. 
SUGESTÕES: aquisição. 
PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
reposição de papel higiênico, papel toalha e 
sabonete. 
SUGESTÕES: disponibilizar material e 
pessoal para fazer, periodicamente. 
PROVIDÊNCIAS: 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
melhorar o cardápio. Alimentos mais 
saudáveis. 
SUGESTÕES: constar no contrato a oferta 
de mais opções de alimentos saudáveis. 
PROVIDÊNCIAS: 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
maior nº de funcionários, melhorar a 
iluminação. 
SUGESTÕES: contratação de pessoal e 
fazer a manutenção das lâmpadas que forem 
apresentando problema. 
PROVIDÊNCIAS: 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

TESOURARIAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atualização do acervo e nº de livros/aluno o 
suficiente. 
SUGESTÕES: aquisição 
PROVIDÊNCIAS: 

SETOR DE ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
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XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
maior nº de funcionários. 
SUGESTÕES: apresentar a demanda para 
a empresa e dar um prazo para o 
cumprimento. Acompanhar a execução do 
serviço. 
PROVIDÊNCIAS: 

 
 

Curso:  Odontologia 
Coordenadora: Profª. Elaine Toledo Pitanga Fernandes  

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Ampliar a divulgação do PPC junto aos 
discentes, destacando os projetos de pesquisa 
e a participação na iniciação científica, bem 
como as atividades de extensão realizadas no 
curso de odontologia. 
- Incrementar as possibilidades de 
cumprimento das atividades complementares 
SUGESTÕES:  
- Ministrar uma aula magna no início do 
semestre letivo para apresentação do PPC e 
demais regulamentos do curso de 
odontologia. 
- Definir junto ao NDE novas formas de 
cumprimento das atividades complementares 
e ampliar divulgação junto à comunidade 
acadêmica. 
PROVIDÊNCIAS: Reunião com NDE para 
planejamento e definição das datas para 
realização das atividades acima descritas. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Aperfeiçoar a estratégia/horário de 
atendimento aos discentes.  
SUGESTÕES: 
- Estabelecer uma agenda (dia e horário) 
regular para atendimento aos discentes e 
docentes. 
- Definir um professor referência para cada 
período do curso, que atuará como um elo 
entre os discentes e a coordenação. 
- Criar um protocolo para otimizar o 
atendimento ao discente. 
- Implementar uma agenda de reunião da 
coordenação com os representantes de cada 
período. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Divulgar a agenda de atendimento junto à 
comunidade acadêmica. 
- Estabelecer junto ao NDE as atribuições 
do professor referência.  
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CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Relação interpessoal docente/discente. 
- Comprometimento do docente na 
realização das atividades acadêmicas. 
SUGESTÕES: 
- Estabelecer agenda de reuniões com as 
equipes de professores das diferentes 
disciplinas. 
- Divulgar e aplicar as instruções do “Guia 
para Elaboração de Provas” elaborado e 
disponibilizado pelo GEPE em novembro 
2015. 
- Realizar uma palestra motivacional para 
todos os docentes do curso. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Reunião com NDE para estabelecimento de 
cronograma para realização das atividades 
acima descritas. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Limpeza, climatização e carteiras sem 
condições de uso. 
SUGESTÕES: 
- Encaminhar para o setor de reparos e 
manutenção Departamento de Campi (DEC) 
as demandas para as providências 
necessárias.  
PROVIDÊNCIAS: 
- Agendar uma reunião com Departamento 
de Campi- DEC. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Manutenção periódica dos equipamentos 
dos laboratórios e clínicas.  
- Reposição de suportes de manequins  
 (BOBs) dos laboratórios de Dentística e 
Prótese. 
- Melhorar a climatização dos laboratórios 
pré-clínicos e de anatomia. 
- Manutenção e aquisição de mobiliários dos 
laboratórios. 
SUGESTÕES: 
- Não se aplica. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Acompanhar o cumprimento destas 
demandas conforme planejado no SIU 
GESTÃO/ 2016-1. 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Reparos e aquisição de equipamentos dos 
laboratórios pré-clínicos. 
- Melhorar a climatização dos laboratórios 
pré - clínicos e de Anatomia. 
- Clínica I melhorar a infraestrutura.  
SUGESTÕES: 
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-Não se aplica. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Acompanhar o cumprimento destas 
demandas conforme planejado no SIU 
GESTÃO/ 2016-1. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: - Melhorar a infraestrutura 
das salas de multimídias (Climatização e 
equipamentos). 
- Melhorar os equipamentos de multimídias 
dos auditórios. 
- Aquisição de equipamentos de multimídia  
-Manutenção dos aparelhos de ar 
condicionados. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Encaminhar demandas para as chefias dos 
setores responsáveis. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
-  Viabilizar o Acesso para deficientes visuais 
e auditivos. 
SUGESTÕES: 
- Sinalização Específica para os deficientes 
visuais e auditivos.  
PROVIDÊNCIAS: 
- Encaminhar demandas para as chefias dos 
setores responsáveis. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Melhorar a Limpeza. 
- Materiais de higiene pessoal  
SUGESTÕES: 
- Aquisição de materiais de higiene pessoal 
- Promover uma campanha de 
conscientização de utilização das instalações 
sanitárias.  
PROVIDÊNCIAS: 
- Encaminhar demandas para as chefias dos 
setores responsáveis. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Higiene  
- Cardápio variado 
-Qualidade da comida e lanche  
- Diversificação nas formas de pagamento. 
- Melhorar os preços  
SUGESTÕES: 
- Dar o feedback para o responsável pelas 
cantinas 
PROVIDÊNCIAS: 
- Não se aplica  

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Iluminação  
- Número de vigilantes  
SUGESTÕES: 
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- Dar o feedback para o chefe do setor de 
Segurança Patrimonial. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Não se aplica 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Tempo de atendimento 
- Cortesia de atendimento  
SUGESTÕES: 
- Dar o feedback para a chefia deste setor. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Não se aplica 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Tempo de atendimento 
- Cortesia de atendimento  
- Maior interesse em resolver os problemas. 
- Espaço insuficiente. 
  SUGESTÕES: 
-Dar o feedback para a chefia deste setor. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Não se aplica 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Número insuficiente de livros / Periódicos 
- Internet lenta  
- Ar condicionado  
SUGESTÕES: 
- Dar o feedback para a chefia deste setor. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Não se aplica  

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Atendimento ineficiente  
- Tempo de espera  
SUGESTÕES: 
- Dar o feedback para a chefia deste setor. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Não se aplica  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Educação dos funcionários 
- Preço alto  
- Atendimento ruim  
- Número reduzido de funcionários  
SUGESTÕES: 
- Dar o feedback para a chefia deste setor. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Encaminhar demandas para Reitoria e 
Diretoria Executiva  

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO  
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO- TCC 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Divulgação dos TCC’s apresentados pelos 
alunos para os discentes do curso. 
SUGESTÕES: 
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- Socializar os Trabalhos de Conclusão de 
Cursos com alunos de períodos iniciais. 
PROVIDÊNCIAS: 
- Reunião com NDE para planejamento e 
definição desta proposta.  

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Não se Aplica  
SUGESTÕES: 
- Não se Aplica  
PROVIDÊNCIAS: 
- Não se Aplica  

ESTERELIZAÇÃO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
- Ambiente super lotado 
- Atraso na entrega dos materiais. 
SUGESTÕES: 
- Rever espaço do setor e os números de auto 
claves funcionando. 
- Rever horário de trabalho dos funcionários 
do setor.   
PROVIDÊNCIAS: 
- Encaminhar demandas para Reitoria e 
Diretoria Executiva.  

 
 

Curso: Pedagogia 
Coordenador: Profª. Renata Greco de Oliveira 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 
projeto do curso está em reformulação. 
Mais bolsistas de iniciação à pesquisa 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Finalização do projeto (após revisão dos 
textos) 
Inserção de novos professores do curso nos 
projetos de pesquisa com bolsistas. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento aos alunos 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Foi criado para este semestre o “Café com a 
Coordenação” (sugestão profa. Adriana 
Coelho): reunião mensal com 
representantes de turma. 
Elaboração de formulário de atendimento 
para registro quando a coordenação estiver 
ausente (também sugestão da profa. Adriana 
Coelho). 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Relação com alunos (alguns casos) 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
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Conversas com as turmas e com os 
professores já vêm melhorando os 
processos. 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Ar condicionado com defeito (foi constante 
em algumas salas durante 2015/2). 
SUGESTÕES: 
Maior agilidade na manutenção. 
PROVIDÊNCIAS: 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Computadores muito lentos nos 
laboratórios. 
SUGESTÕES: 
Atualização dos equipamentos. 
PROVIDÊNCIAS: 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Localização do LAD – muito afastado, para 
aulas no período noturno, tem nos 
preocupado. 
SUGESTÕES: 
Disponibilizar-nos uma sala em espaço de 
maior trânsito de pessoas. 
PROVIDÊNCIAS: 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
É frequente que os equipamentos dos 
auditórios (incluindo ar condicionado) 
fiquem “desconfigurados”: ou sem imagem, 
ou sem som, ou ar não funciona. 
SUGESTÕES: 
Orientações técnicas ao corpo docente para 
solução de problemas 
PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza, papel higiênico e sabonete. 
SUGESTÕES: 
Maior reposição do material e manutenção 
nos banheiros. 
PROVIDÊNCIAS: 

CANTINAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Mato alto. Iluminação 
SUGESTÕES: 
Ascender luzes, sobretudo dos lugares mais 
ermos, e manter o capim baixo. 
PROVIDÊNCIAS: 
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SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

TESOURARIAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
O acervo referente à Pedagogia já está 
ficando defasado. 
SUGESTÕES: 
Nos permitir indicação de aquisições de 
livros, ainda que poucos. Sobretudo aqueles 
referentes às novas disciplinas da matriz. 
PROVIDÊNCIAS: 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Morosidade no trânsito de documentos de 
autorização de parceria de estágio. 
SUGESTÕES: 
Reconhecemos os esforços do setor neste 
sentido e sugerimos maior informatização 
no processo (que já está em andamento). 
PROVIDÊNCIAS: 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Preço e atendimento. 
Oferta de outros serviços como impressão 
em papéis maiores ou colorida. 
SUGESTÕES: 
Negociação do preço e dos serviços. 
Treinamento para o atendimento. 
PROVIDÊNCIAS: 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Baixíssima ocorrência. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: Planejamento do corpo 
docente para atividades externas. 

GRUPOS OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Baixíssima ocorrência. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: Planejamento do corpo 
docente para atividades externas. 

 OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
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Curso: Psicologia 
Coordenador: Prof. Omar de Azevedo Ferreira 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 1) 
Projeto pedagógico: Está sendo 
implementado, não temos ainda resultados das 
propostas que estão sendo executadas. 
2) Ampliar a inserção do curso no campo da 
extensão (novos projetos).  
4) Ampliar a participação das atividades 
complementares. 
SUGESTÕES:  
PROVIDÊNCIAS: 

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. 
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. 
PROVIDÊNCIAS: 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Ar 
condicionado, pincel, quadro, carteiras. 
SUGESTÕES: manutenção e substituição de 
alguns itens. 
PROVIDÊNCIAS: 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: SPA 
salas de atendimento e ludoterapia, 
climatização, secretaria. 
SUGESTÕES: Melhorar a climatização nas 
salas.  
PROVIDÊNCIAS: 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: data 
show sala de aula, multimídias nos ambientes 
(áudio e vídeo). 
SUGESTÕES: Aquisição de novos 
equipamentos e manutenção. 
PROVIDÊNCIAS: 
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INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: acesso 
também para deficientes visuais e auditivos.  
SUGESTÕES: sinalização específica para os 
casos citados. 
PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
limpeza, materiais de higiene pessoal, 
sinalização, portas, acentos, torneiras. 
SUGESTÕES: Aquisição de novos 
equipamentos e manutenção. 
PROVIDÊNCIAS: 

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. 
PROVIDÊNCIAS: 

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. 
PROVIDÊNCIAS: 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
informações sobre todos os tipos serviços 
oferecidos.  
SUGESTÕES: disponibilizar a todos 
informativo de descrição detalhada dos 
serviços prestados. 
PROVIDÊNCIAS: 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
informações sobre os todos os tipos serviços 
oferecidos.  
SUGESTÕES: disponibilizar a todos 
informativo de descrição detalhada dos 
serviços prestados. 
PROVIDÊNCIAS: 

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. 
PROVIDÊNCIAS: 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: número 
de funcionários no setor, tempo de análise de 
documentos, tramitação de documentos 
convênios e termos, retorno dos processos de 
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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.  
PROVIDÊNCIAS: 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: número 
de funcionários no setor, horários de 
funcionamento, capacitação do funcionário 
para atendimento ao público. 
SUGESTÕES: aumentar o número de 
funcionários no setor, ampliar os horários de 
funcionamento, capacitar o funcionário do 
setor para atendimento ao público. 
PROVIDÊNCIAS: 

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. 
PROVIDÊNCIAS: 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
visibilidade das produções científicas. 
SUGESTÕES: produzir meios de divulgação 
destes trabalhos. 
PROVIDÊNCIAS: 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
incentivar a visita técnica. 
SUGESTÕES: proporcionar meios para 
professores e alunos e realizarem visitas 
técnicas. 
PROVIDÊNCIAS: 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: serviço 
de Xerox para estudantes, verificação diária do 
funcionamento dos ambientes de mídia 
disponíveis na academia. 
SUGESTÕES:  
PROVIDÊNCIAS: 
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Curso: Serviço Social 
Coordenador: Profª Ana Maria Eler Mariano 

 

CURSO 

PROJETOPEDAGÓGICO 
EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Não especificado.  

SUGESTÕES: 
 Divulgação com maior freqüência 

das possibilidades de participação 
dos alunos em atividades 
acadêmicas e de extensão 
possibilitando assim o cumprimento 
das Atividades Complementares.  

PROVIDÊNCIAS: 
 Registro desta avaliação para 

possíveis intervenções futuras, já 
que o curso não será ofertado em 
2016.  

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 O desempenho da coordenação 

atual foi bem avaliado, não 
apresentando situações que devem 
ser aperfeiçoadas.  

Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“após a mudança da coordenação no início 
do primeiro semestre deste ano grandes 
melhorias foram apresentadas aos alunos 
do curso de serviço social. a coordenação 
atual tem mostrado um trabalho efetivo e 
compromissado na busca por melhores 
condições de ensino”.  
“ a coordenação tem se empenhado cada 
vez mais na qualificação do curso, e dos 
futuros profissionais que  iram se formar”.  
“a coordenação do curso de serviço social 
se mantém aberta para questionamentos dos 
alunos, buscando sempre que necessário 
atender de forma eficiente as demandas 
apresentadas”.  
“a coordenação do curso de serviço social 
busca sempre atender em todos os aspectos 
com qualidade, e resolver todos os 
problemas e sugestões dos alunos, sempre 
divulga para os alunos acerca das 
atividades complementares”.  
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 O desempenho da coordenação 

atual foi bem avaliado, não 
apresentando situações que devem 
ser aperfeiçoadas.  
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Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“os professores do curso serviço social são 
muito capacitados, dão total atenção aos 
alunos e tem total atenção e 
comprometimento”.  
“os profissionais tem se mostrado 
comprometimento”.  
“os professores são dedicados e articulam 
sempre com os alunos acerca do conteúdo e 
demandas institucionais”.  
“os professores são bem empenhados em 
dar aula”.  
“os professores de serviço social tem boa 
comunicação com os alunos e estão sempre 
disponíveis para conversas e resolver 
questões acadêmicas”.  
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 
SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Condições físicas das salas de 

aulas 
Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“sala muito quente, sem ar condicionado, 
nem lixeira possui (...)” .  
“as salas dos blocos necessitam 
urgentemente de ar, pois alguns alunos não 
conseguem ficar em sala devido as mesmas 
não ter ventilação, dificultando o 
aprendizagem”.  
“durante todo o decorre do curso de serviço 
social, em grande parte dos semestre a 
turma teve suas aulas em salas sem 
condições para que o aluno passa estudar 
com qualidade. Salas sem ar condicionado 
e com muitos insetos. Os sanitários na 
maioria as vezes se encontra em condições 
inadequadas”.  
“as cadeiras que tem na sala estão com 
ferpos que rasgam que incomodam na hora 
de sentar. e o calor das salas é insuportável, 
pois não tem ar-condicionado e as janelas 
estão empenadas e travadas, ao ponto de os 
alunos não conseguirem abrir”.  
SUGESTÕES: 

 Colocar ar condicionado em todas 
as salas de aula da Univale, 
inclusive as dos blocos A.  

 Melhorar/reformar as condições das 
cadeiras das salas de aulas.  

PROVIDÊNCIAS:  
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 Encaminhamento desta análise e 
sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

LABORATÓRIO /AULAS 
PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:   
 Quantidade de laboratórios de 

informática disponíveis; 
 Quantidade de equipamentos nos 

laboratórios.  
 Adequação dos laboratórios às 

aulas práticas (espaço, segurança) 
Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“Laboratórios com os de informáticas, são 
péssimos, com computadores antigos”.  
 
“sugiro que a internet disponível para os 
alunos funcione”.  
SUGESTÕES: 

 Aumentar o número de laboratórios 
de informática, pois estes ficam 
ocupados com aulas de alguns 
cursos.   

 Aumentar o número de 
equipamentos de informática 
disponíveis;  

 Adquirir equipamentos com melhor 
qualidade.  

 Melhorar o sinal do wifi/internet no 
campus.  

PROVIDÊNCIAS:  
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Quantidade de recursos 

audiovisuais necessários para o 
desenvolvimento das aulas.  

Foi apresentado o seguinte comentário: 
“(...) Para as aulas os professores precisam 
trazer de casa equipamentos de multimídia 
com data show (...)” 
SUGESTÕES: 

 Disponibilizar mais ambientes com 
multimídia para agendamento dos 
professores; 

 Melhorar/adquirir novos 
equipamentos multimídia, pois os 
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que estão os auditórios não estão 
atendendo com qualidade.  

PROVIDÊNCIAS: 
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

INSTALAÇÕES FÍSICAS 
PARA PORTADORES 
COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Acesso e adequação das instalações 

físicas para pessoas com 
necessidades especiais.  

Foi apresentado o seguinte comentário: 
“(...) deveria ter um acesso maior com 
rampas e aparelhagem para pessoas 
deficientes”. 
SUGESTÕES: 

 Fazer as adaptações necessárias 
para o acesso das pessoas 
deficientes em todos os ambientes 
da univale. 

PROVIDÊNCIAS: 
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Condições das instalações 

sanitárias.  
Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“(...) os banheiros não têm manutenção 
quanto a higiene (...)”. 
“(...) os sanitários na maioria das vezes se 
encontra em condições inadequadas para 
uso”.  
SUGESTÕES: 

 Manutenção da limpeza dos 
banheiros durante todo o período de 
funcionamento diário da Univale.  

 Reposição de materiais necessários 
ao banheiro (papel higiênico, papel 
toalha, sabonete, etc.) 

PROVIDÊNCIAS:  
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Condições de funcionamento e 

atendimento das cantinas 
universitárias.  

SUGESTÕES: 
 Melhorar o atendimento com mais 

funcionários em horário de 
intervalo das aulas.  
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PROVIDÊNCAS: 
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Serviço de segurança no campus 

Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“(...) a segurança na faculdade é 
inexistente, alunos são assaltados 
diariamente no espaço da faculdade”. 
“(...) por último um dos pontos importantes 
é na univale campus e não tem segurança 
alguma, deveria ficar vigia lá dentro 24h, 
principalmente noturno, pois lá dentro 
transitam todos os tipos de pessoas, entra lá 
dentro quem quiser, sem  segurança ou 
identificação alguma(...)” 
“o serviço de segurança da univale é 
extremamente precarizado e permite uma 
exposição dos alunos à riscos. Seria 
necessário mais segurança no campus e 
maior monitoramento através de câmeras”.  
SUGESTÕES: 

 Aumentar o número de vigilantes 
no campus;  

 Implantar sistema de 
monitoramento através de 
instalações de câmeras em todo o 
campus.  

PROVIDÊNCIAS: 
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Qualidade do atendimento prestado 

pela Secretaria acadêmica.  
SUGESTÕES: 

 Informações referentes ao 
funcionamento e atividades 
interessantes ao aluno divulgadas 
no site da univale.  

PROVIDÊNCIAS:  
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Qualidade do atendimento prestado 

pela Tesouraria 
SUGESTÕES: 
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 Ter mais funcionário no período 
noturno para atendimento aos 
alunos.  

PROVIDÊNCIAS:  
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Qualidade do acervo bibliográfico 

disponível na biblioteca.  
Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“a biblioteca deveria ter mais 
computadores disponíveis. Os periódicos do 
campus i poderiam ser acessados online 
pelo campus ii.(...)”.   
“sugiro que tenha mais acervo na biblioteca 
para o curso de serviço social”.  
SUGESTÕES: 

 Aumentar o número de 
computadores acessíveis à consulta 
do acervo e internet.  

 Aumentar o número do acervo 
relacionado ao Serviço Social.  

 Disponibilizar para os cursos os 
TCC´s antigos do curso e não 
descartá-los, pois são fruto de 
pesquisas históricas importantes 
sobre a historicidade da 
constituição das políticas públicas 
em Governador Valadares e região.  

PROVIDÊNCIAS: 
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Qualidade do atendimento prestado 

pelo setor de estágios 
Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“deveria ser mais informado a questão dos 
documentos de estágio”.  
“o setor de estágio não informou nenhum 
estágio para os alunos, foi muito falho em 
contribuir na divulgação. Os alunos que 
tiveram que correr atrás de estágio, com a 
ajuda dos professores”.  
SUGESTÕES: 

 Melhorar a divulgação dos campos 
de estágio conveniados com a 
UNIVALE.  
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 Melhorar o tempo de análise de um 
novo convênio;  

 Mais agilidade na aprovação dos 
convênios.  

 Melhorar a divulgação de 
informações pertinentes ao 
preenchimento do TCE aos alunos.  

PROVIDÊNCIAS: 
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Qualidade do atendimento prestado 

pelo setor de xerox 
Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“gostaria de deixar uma sugestão quanto ao 
valor do xerox. devido ser um campus 
universitário com grande demanda de 
materiais impressos, os valores deveriam 
ser mais em conta. Pois se vê uma pratica 
de valor como em qualquer outro lugar, o 
que muitas vezes materiais que deveriam ser 
impresso no próprio campus e levado para 
outro local devido ao valor praticado ser 
maior que em outro local”.  
“a parte Xerox fica a desejar devido a 
ausência de funcionários para grande 
demanda”.  
SUGESTÕES: 

 Ofertar o serviço de Xerox com 
preço mais acessível aos alunos, 
com valor diferenciado por estar 
dentro de um campus universitário.  

 Melhorar o atendimento aos alunos 
com a ampliação de funcionários.  

PROVIDÊNCIAS:  
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Qualidade do atendimento prestado 

pelo setor de estágios 
Foram apresentados os seguintes 
comentários: 
“a qualidade do curso é muito boa, te dar 
um base de conhecimento a respeito das leis 
e deveres de cidadão, porém ainda à muito 
à melhorar. Observação melhorar na 
qualidade de atendimento ao estagiário”.  
“que a universidade dê mais oportunidades 
de estágio para os alunos de serviço social”.  
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SUGESTÕES: 
 Abertura de estágio para o curso de 

Serviço Social nos setores da 
Univale.  

PROVIDÊNCIAS: 
 Encaminhamento desta análise e 

sugestões às instâncias acadêmicas 
responsáveis.  

 
 

Curso: Sistemas de Informação 
Coordenador: Profª. Rossana Cristina Ribeiro Morais 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 
PPC está sendo reformulado. No mesmo as 
questões de pesquisa e extensão estarão mais 
integradas nas atividades do curso. 
SUGESTÕES 
PROVIDÊNCIAS: 
Definir regulamento de Atividades 
Complementares; 
Descrever atividades de extensão que são e 
que serão desenvolvidas pelo curso; 
Descrever linhas de pesquisa que podem ser 
desenvolvidas no curso de Sistemas de 
Informação; 
Apresentar PPC aos docentes e discentes 
assim que o mesmo estiver concluído. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Divulgar horário de atendimento da 
coordenação; 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Disponibilizar por email 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: 
Melhorar metodologias de ensino 
SUGESTÕES: Oficinas pedagógicas com 
os professores 
PROVIDÊNCIAS:  
Propor, em parceria com o curso de 
pedagogia, oficinas pedagógicas para os 
professores. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 
SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Carteiras; ar condicionado 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Melhorar condições das carteiras das salas; 
Manutenção mais eficiente dos aparelhos de 
ar condicionado 
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EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

LABORATÓRIO /AULAS 
PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Equipamentos e material de laboratório 
SUGESTÕES: 
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. 
Aquisição de computadores e Datashow 
para os laboratórios  

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Instalar recursos audiovisuais nas salas de 
aula; 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 
PARA PORTADORES 
COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Melhorar e aumentar os pontos de 
acessibilidade no Campus 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SUGESTÕES: 
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. 
PROVIDÊNCIAS: 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento 
SUGESTÕES: Treinamento constante de 
qualidade de atendimento 
PROVIDÊNCIAS: 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento 
SUGESTÕES: Treinamento constante de 
qualidade de atendimento 
PROVIDÊNCIAS: 

BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Biblioteca da área de tecnologia está 
defasada 
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SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Aquisição de títulos para atendimento dos 
planos de ensino. 

SETOR DE ESTÁGIO 

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. 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.  
PROVIDÊNCIAS: 

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 
PROVIDÊNCIAS: 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número de vagas 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS:  
Visitar empresas que tem potencial para a 
oferta de vagas de estágio  

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Orientação 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Organizar agendas fixas de orientação dos 
alunos durante o semestre. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualmente não são realizadas por questões 
de viabilidade financeira 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
Prever no orçamento orçamentário visitas 
técnicas. 
Propor que o custo da visita seja dividido 
entre instituição e alunos. 
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Curso: Superior de Tecnologia em Agronegócio 
Coordenador: Prof. Hernani Ciro Santana 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Projeto Pedagógico (Buscar apoio do GEPE). 
Extensão - Reduzida comunicação entre a 
comunidade civil e a acadêmica Baixo incentivo 
para alunos e professores. 
Pesquisa – Ausência de professores no regime 
dedicação integral prejudica a comunicação e o 
desenvolvimento de projetos. 
SUGESTÕES:  
Extensão - sugerimos uma mudança nas 
comunicações e um novo modelo para abordagens 
tanto para o professor, aluno e comunidades no 
intuito de aumentar a sinergia entre os atores 
envolvidos. 
PPC – Formulação de um corpo docente 
comprometido, responsável e inteirado com as 
atividades do NDE. 
PROVIDÊNCIAS:  
Incentivo imediato para os projetos de extensão e 
busca de parcerias. Incentivo e apoio a visitas 
técnicas.  

COORDENAÇÂO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Maior conhecimento referente ao curso e as 
particularidades de cada turma com intuído de 
estabelecer um vínculo maior entre alunos e 
coordenação. Captação de novos alunos. 
SUGESTÕES: 
 Estabelecer uma boa parceria com o pessoal de 
apoio a coordenação e professores para divisão das 
tarefas. Assim, permitir ao coordenador trabalhar 
diretamente com as especificidades do curso e 
promoção do mesmo. 
PROVIDÊNCIAS:  
Para um melhor atendimento aos 
alunos/professores se faz necessário a orientação e 
qualificação das secretárias, implementar 
programas que garantam a qualidade no serviço e 
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. 
Cobrar o resultado dos treinamentos e afins. 
PROVIDÊNCIAS:  
Fazer encontros com os professores no decorrer 
de cada semestre letivo. 
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Lançar mão de advertências quando se fizer 
necessário.  

 
ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Manutenção dos sistemas de refrigeração das 
salas. Desperdício de energia, ar condicionado e 
lâmpadas ligadas em nenhum controle.   
SUGESTÕES:  
Manutenção periódica dos sistemas de 
refrigeração das salas. 
PROVIDÊNCIAS:  
Verificar os ambientes e melhorá-los se 
necessário. 

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 
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 e recuperação dos laboratórios. 
Aquisição de insumos para aulas em campo. 
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: 
 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 
nos ambientes acadêmicos. 
SUGESTÕES:  
Usar o escritório Modelo do curso de Arquitetura 
e Urbanismo que trabalhando em conjunto com 
os cursos de Engenharias poderá apresentar 
melhores soluções. 
PROVIDÊNCIAS:  



139 

 

Reunir com a equipe do Escritório Modelo e fazer 
um planejamento desta ação. Dentro de um 
projeto integrador entre disciplinas e cursos. 

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: 
 Maior qualidade nos produtos, reduzir o valor dos 
produtos comercializados, bem como a melhoria das 
instalações físicas das cantinas. 
SUGESTÕES:  
Solicitar maior qualidade nos produtos oferecidos 
com um valor mais acessível e propor através do 
Escritório Modelo uma melhoria da infraestrutura 
das cantinas. 
PROVIDÊNCIAS: 
 Solicitar adequação de preço aos locatários das 
cantinas e propor melhorias na qualidade dos 
produtos.  

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 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 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Atendimento com maior agilidade no período de 
matriculas. 
SUGESTÕES: 
 Aumento de quadro de funcionários neste período 
ou plantões nos períodos de matriculas. 
PROVIDÊNCIAS:  
Contratar ou remanejar funcionários para contribuir 
no período de matriculas. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Atendimento com maior agilidade no período de 
matriculas. 
SUGESTÕES:  
Aumento de quadro de funcionários ou horas neste 
período 
PROVIDÊNCIAS:  
Contratar ou remanejar funcionários para contribuir 
no período de matriculas. 
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BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
 Atualização do acervo bibliográfico. 
SUGESTÕES:  
Aquisição de novos livros, normas, revistas, etc. 
PROVIDÊNCIAS:  
Inicialmente solicitar aos professores que listem os 
itens a serem adquiridos. 

SETOR DE 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Agilidade e melhoria na orientação sobre estágio e 
maior zelo com documentos entregues ou 
encaminhados ao setor. 
SUGESTÕES: 
 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 Setor deve informar 
às coordenações e orientadores de estágio. 
PROVIDÊNCIAS: 
 Atribuir esta função ao Setor, orientando pela 
necessidade do protocolo web. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Melhorar o atendimento.  
SUGESTÕES:  
Qualificação da mão de obra. 
PROVIDÊNCIAS:  
Qualificar os funcionários para melhor atendimento 
aos usuários.  

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Aumentar, facilitar e fortificar o Estágio 
Supervisionado. 
SUGESTÕES: 
 Estabelecer uma política institucional mais 
dinâmica para o Estágio Supervisionado. 
PROVIDÊNCIAS:  
Criar diretrizes dinâmicas 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, produção final para 
engrandecimento da UNIVALE, bem como do 
curso. 
SUGESTÕES: 
 Manter a equipe de professores orientadores com 
horário pré-definido para os atendimentos. Incluir 
plantões com professores da área de leitura e 
produção de textos e metodologia. (Curso de 
Letras)  
PROVIDÊNCIAS:  
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Formalizar com os orientadores, temas, horários 
de atendimento e a equipe para nortear a parte da 
escrita acadêmica. 

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. Verificar as oportunidades de 
visitas técnicas junto aos nossos colaboradores 
(empresas) de estágios A UNIVALE 
disponibilizar verba para estas visitas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
1-Comunicação de uma forma geral 
2-Regimento Geral  
3-Acesso às informações 
4-Gestão da Qualidade 
5-Dependência em disciplinas básicas 
fundamentais ao desenvolvimento das 
aptidões necessárias 

SUGESTÕES:  
1-Criar textos padrões institucionais. Que as 
informações sejam disponibilizadas a todos. 
2-Deve ser cumprido por todos. Não deve 
haver regras diferenciadas por cursos. 
3-Melhorar o acesso às informações para os 
coordenadores. 
4-Melhorar a qualidade e agilidade dos 
processos da UNIVALE. 
5-Dependências em disciplinas básicas 
fundamentais deverão serem cumpridas até 
no máximo 1 ano antes da conclusão do 
curso. 

PROVIDÊNCIAS:  
1-Univale deve fazer um treinamento com 
todos os funcionários.  
2-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. 
3-O coordenador deve ter acesso a tudo que 
se refere ao aluno. Muitas vezes ele precisa 
recorrer a outros setores, principalmente à 
Secretaria Acadêmica para isso e acaba 
aumentando a demanda de outros setores, 
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atrasos nos processos e resolução de 
problemas. 
4-Implementar um Sistema de Gestão da 
Qualidade. 
5-Alteração Regimental sobre a dependência. 

 
 

Curso: Superior de Tecnologia em Gestão Pública 
Coordenador: Prof. Lucas Gonçalves 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O nível 
de satisfação do aluno com o curso foi 
extremamente elevado, sendo assim, apenas 
alguns ajustes bem discretos estão sendo 
realizados, como o conhecimento dos planos de 
ensino pelos discentes, algo já 
institucionalizado além de um número maior de 
atividades práticas. Por se tratar de um curso 
novo e de baixa duração (2 anos) alguns ajustes 
vinculados a disciplinas e corpo docente 
deverão ser realizadas. 
SUGESTÕES: Apenas elogios 
PROVIDÊNCIAS: Implementação do NAF 
em 11/2015 como campo de realização de 
atividades complementares além do 
desenvolvimento de outras atividades práticas. 
Implementação em 2016/01 do OSGV como 
campo de ACC pelos discentes. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento prévio antes da palavra com o 
coordenador 
SUGESTÕES: Apenas houve elogios dos 
discentes 
PROVIDÊNCIAS: Criação de um pré 
atendimento, visando categorizar as demandas 
e portanto, eliminar determinados problemas de 
uma só vez. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Alocação do corpo docente. 
SUGESTÕES: Em relação a CPA dos 
discentes a sugestão que houve foi de troca de 
determinados professores. 
PROVIDÊNCIAS: Atualização constante do 
corpo docente, buscando no mercado 
profissionais mais técnicos para determinadas 
disciplinas. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 
SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Infraestrutura 
SUGESTÕES: Investimento em projetores. 
PROVIDÊNCIAS: Relatório de investimentos 
técnicos enviado a reitoria em 08/2015 
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solicitando a aquisição de mais projetores, além 
de outras demandas. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Quantidade e qualidade 
SUGESTÕES: Melhorar condições dos 
equipamentos 
PROVIDÊNCIAS: Conseguimos a doação de 
4 máquinas pela RFB para uso no NAF. 

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Qualidade 
SUGESTÕES: Melhorar as máquinas 
existentes. 
PROVIDÊNCIAS: Relatório de investimentos 
técnicos enviado a reitoria em 08/2015 
solicitando a aquisição de mais projetores, além 
de outras demandas. Doação de 4 máquinas pela 
RFB. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Número 
insuficiente de projetores. 
SUGESTÕES: Investimento em projetores. 
PROVIDÊNCIAS: Relatório de investimentos 
técnicos enviado a reitoria em 08/2015 
solicitando a aquisição de mais projetores, além 
de outras demandas. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Geral 
SUGESTÕES: Apenas uma, de um aluno 
solicitando a melhoria das instalações e acesso. 
PROVIDÊNCIAS: Conversa com a gestão 
visando verificar o que pode ser melhorado. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Todos 
envolvendo limpeza e higiene. 
SUGESTÕES: Melhoria geral. Falta de 
suprimentos essenciais. 
PROVIDÊNCIAS: Conversas frequentes com 
os responsáveis pela limpeza. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Qualidade 
SUGESTÕES: Cantina com mais opções no 
cardápio. 
PROVIDÊNCIAS: Conversas com os 
responsáveis visando um melhor atendimento 
aos discentes, como ponto de inclusive, reduzir 
a venda de produtos pelos próprios fora da 
universidade. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Efetividade 
SUGESTÕES: Segurança fraca, impedir 
moradores de rua de entrar no campus. 
PROVIDÊNCIAS: Conversa com os 
responsáveis no intuito de aprimorar a 
rotatividade e acompanhamento do movimento. 
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SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aperfeiçoamento 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Continuar mantendo um 
contato frequente com o setor visando criar 
ainda uma maior sinergia na resolução dos 
casos. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não 
houve 
SUGESTÕES: Não houve 
PROVIDÊNCIAS: Não houve 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualização da bibliografia 
SUGESTÕES: Melhorar os livros. 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição de livros em 
2016/01, inclusive visando suprir para a visita 
do MEC que ocorrerá em breve. 

SETOR DE ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES: NSA 
PROVIDÊNCIAS: NSA 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhoria 
SUGESTÕES: Melhorar o Xerox 
PROVIDÊNCIAS: Ao que tudo indica e foi 
passado será de forma institucional uma vez que 
o setor será acoplado na cantina universitária. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Quantidade 
SUGESTÕES: Mais visitas técnicas 
PROVIDÊNCIAS: Realização de visitas 
pontuais bem como o planejamento de outras. 
Visitas realizadas já em 2015/02, como evento 
do Tribunal de Contas. 

 
 

 
Curso:  Superior de Tecnologia em Produção Publicitária 
Coordenador:  Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes 

 

CURSO 
 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Curso passou por avaliação do MEC obtendo 
nota 4 e formou a primeira turma.  Colegiado 
acompanhará o cumprimento do mesmo ao 
longo do semestre para decisão de novas 
mudanças ou não.  

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Padronização de informação. 
SUGESTÕES: Reunião quinzenal com 
representantes de turma.  
PROVIDÊNCIAS:  Já foram marcadas para 
o semestre o “Café com o Coordenador”. 



145 

 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Cumprimento de Plano de Curso 
SUGESTÕES: 
Relatório de atividades  
PROVIDÊNCIAS: Colegiado terá nas 
reuniões mensais tempo destinado para 
avaliação do cumprimento do Plano de Aula 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza, refrigeração. 
SUGESTÕES: 
Limpar as salas no final da tarde; 
Resolver a questão de 3 aparelhos de ar 
condicionado que foram instalados há quase 
um ano e não funcionam. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação junto a 
Reitoria e FPF.  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aquisição de câmeras fotográficas para 
laboratório de fotografia.  
SUGESTÕES: Comprar  
PROVIDÊNCIAS: Já foi listado orçamento 
e modelos no ORÇAMENTO 2016  

LABORATÓRIO / 
AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualização do LRC e estruturação de novo 
laboratório de informática.  
SUGESTÕES: Uso compartilhado com 
sistema de informações para a montagem de 
um laboratório maior que evitaria a divisão de 
turmas, garantido assim um custo menor de 
aulas.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento em 
conjunto com coordenação de Sistema de 
Informação.  

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Instalação de Data Show  
SUGESTÕES:  Compra  
PROVIDÊNCIAS: Solicitar junto a reitoria 
os devidos encaminhamentos uma vez que as 
salas de aula são de uso compartilhado. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: NSA 
SUGESTÕES:  
PROVIDÊNCIAS:  

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza diária. 
SUGESTÕES: Supervisão diária pelo setor. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação junto a 
FPF/REITORIA  

CANTINAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Alimentos naturais.  
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SUGESTÕES: Ou abrir nova cantina, ou 
solicitar as atuais mudanças no cardápio. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação a Reitoria 
para os encaminhamentos  

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Iluminação dos ambientes de convivência. 
SUGESTÕES: Melhorar a iluminação 
próximo aos blocos.  
PROVIDÊNCIAS: Solicitação junto a 
Reitoria para os encaminhamentos 
necessários.  

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Digitalização de processos e formulários.  
SUGESTÕES: Disponibilizar para os alunos 
digitalizados os documentos de vida 
acadêmica diária.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento de 
sugestão ao setor.  

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Qualidade no atendimento.  
SUGESTÕES: treinar e acompanhar 
atendentes quando melhorar o atendimento 
aos alunos.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar a Reitoria e 
FPF 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  Para a 
aprovação do Curso foram adquiridos livros 
especificados no PPC. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: está   
atendendo as necessidades. 
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aumentar o número de computadores. O 
horário de 17h30 as 18h quando o setor para 
o lanche dos funcionários deve ser coberto por 
outros profissionais.  
SUGESTÕES:  Ampliação desse horário, 
exigir da empresa terceirizada pelo menos 
mais 5 computadores para atendimento aos 
alunos. 
PROVIDÊNCIAS: Deve ser uma definição 
da gestão acadêmica junto a FPF  

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os 
definidos pelo PPC estão sendo 
contemplados.  
SUGESTÕES: 
PROVIDÊNCIAS: 
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TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

O PPC do curso Tecnológico não contempla. 
Mas o PIC: Projeto Integrador de Curso no 4º 
período tem tratamento de TCC.  

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Definir programação.  
SUGESTÕES: Uma vista técnica por 
semestre para as turmas. 
PROVIDÊNCIAS: solicitação de Definir no 
orçamento parte do custeio de viagem para 
alunos.  

 

      

9.5.3 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 ASCORG 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, bem como a divulgação de 

melhorias realizadas em função dos resultados decorrentes do processo de avaliação realizado 

anualmente pela Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIVALE. Levando em conta este caráter 
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dinâmico dos processos comunicacionais dentro das instituições, avalia-se que as metas e ações listadas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI - 2014-2018 - foram parcialmente cumpridas.  

           O não cumprimento de algumas metas e ações está relacionado às mudanças de posicionamentos 

por parte da Instituição e ao contexto regional e nacional da atualidade 

 

DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE.  

 

Objetivo 1:  Fortalecer a marca UNIVALE e consolidar sua imagem com instituição comunitária 

de referência em sua área de abrangência. 

 Meta:  Marca da UNIVALE reconhecida com instituição de ensino na sua região de inserção.  

(PDI 2014/2018 – página 130). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM (    )    NÃO (    )    EM PARTE ( X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

A UNIVALE implantou a estrutura de marketing 

institucional, por meio da criação da Gerência de 

Marketing junto à estrutura da Assessoria de 

Comunicação Organizacional. Desde então, novas 

ações vem sendo proposta para consolidar a imagem 

institucional junto aos seus públicos interno e externo. 

Consolidação do site da UNIVALE como portal de 

notícias. São publicadas novas informações 

diariamente de forma que o público possa acessar 

conteúdos novos todos os dias gerando fidelização.  

Criação de boletim eletrônico, denominado “Boletim 

Acadêmico’ para público misto (interno e externo), 

divulgado por e-mail para o banco de dados da 

Instituição. 

Para ampliar o alcance do Boletim Acadêmico junto à 

comunidade, a Assessoria de Comunicação 

estabeleceu um trabalho de relacionamento com o 

público externo para aumentar o banco de e-mails de 

forma ampliar o alcance das notícias publicadas junto 

ao público externo. 

 A Instituição busca a constante evolução dos 

processos comunicacionais e está sempre em 

busca de novas tecnologias e a apropriação das 

ferramentas de conectividade na relação com 

nossos públicos. 
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Para o público internos foi criado o veículo de 

comunicação denominado “Comunicado UNIVALE”. 

Foi realizado um trabalho de consolidação dos canais 

comunicacionais através do site e o bom 

relacionamento com a imprensa regional e a 

comunidade.  

A Instituição possui um canal de televisão que projeta 

a Universidade para todo o seu público interno e para 

a região, a TV é veiculada pelo canal 25 da TV a Cabo.  

Criação e consolidação dos canais de mídias sociais, 

transformando-os em um dos principais meios de 

comunicação com o público interno e futuros alunos 

da Instituição. 

A Assessoria de Comunicação Organizacional é 

responsável em monitorar e estabelecer as relações de 

comunicação com todos os públicos e veículos que 

tenham interesse em saber um pouco mais sobre a 

UNIVALE. O setor conta com um departamento de 

eventos que serve de apoio para todos os cursos, 

institucionalmente e ações de extensão.  

 

Objetivo 2:  Ampliar a comunicação da UNIVALE com a comunidade interna. 

 Meta 1:  Ações institucionais socializadas propiciando à comunidade interna o conhecimento e a 

participação nas atividades desenvolvidas na UNIVALE. (PDI 2014/2018 – páginas 130 e 131). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM ( X )    NÃO (     )   EM PARTE (    ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Criação de novos canais de comunicação e interação 

entre a UNIVALE e Mantenedora. Para a UNIVALE 

foi criado o Boletim Acadêmico com periodicidade 

semanal que veicula todas as notícias importantes da 

Instituição. 

Para a Fundação Percival Farquhar (FPF), 

mantenedora da UNIVALE foi criado o canal “Fale 

com Presidente”, onde a comunidade interna e externa 

As ações realizadas para o cumprimento desta 

meta contribuíram significativamente para a 

evolução dos canais de comunicação com a 

comunidade interna a ponto de serem avaliados 

como efetividade em suas funções. Há que se 

ressaltar, no entanto, que os processos 

comunicacionais são dinâmicos e estão em 

constante evolução de forma que a Assessoria 
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pode enviar perguntas e sugestões ao presidente do 

Conselho Diretor da FPF. 

Os canais de Comunicação entre alunos, professores e 

Reitoria foram ampliados e melhorados com a 

evolução do Portal do Aluno. 

O site da UNIVALE ganhou um novo espaço chamado 

“Agenda Acadêmica”, onde são divulgados todos os 

eventos que acontecem dentro da instituição. 

- Os canais de mídias sociais são acompanhados e a 

produção de conteúdo é feita pela Assessoria de 

Comunicação Organizacional. Estes canais são 

fundamentais para a difusão de informações relativas 

aos projetos de iniciação científica, de pesquisa, 

extensão, eventos acadêmicos e outras informações 

importantes para o desenvolvimento acadêmico da 

instituição e melhor desempenho de professores e 

estudantes. 

de Comunicação está sempre em processo de 

avaliação dos mesmos e em busca de novas 

ferramentas. 

 

Meta 2:  Conjunto de normas externas que regulamentam as instituições de ensino superior 

socializadas com toda a comunidade. (PDI 2014/2018 – página 131). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   (     )    NÃO   (   )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

- A instituição avançou nesta área ao conseguir 

disponibilizar em seu site institucional os instrumentos 

de avaliação dos cursos e de avaliação institucional e 

as diretrizes do ENADE. Esta ação faz parte do projeto 

de aprimoramento sistemático do conteúdo do site da 

UNIVALE. 

Apensar dos avanços significativos nesta área 

a instituição deve estabelecer novas metas que 

passam pela criação de uma rotina de 

divulgação das Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação, portarias do MEC e 

INEP e as diretrizes curriculares dos cursos.  
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Meta 3:  Socializar o conhecimento do conjunto de normas internas que regulamentam as ações 

da UNIVALE. (PDI 2014/2018 – páginas 131 e 132). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Ampliação do conteúdo disponibilizado no site; 

Criação da versão on line dos manuais onde estão 

contidas as normas acadêmicas dentre eles Manual do 

Aluno, Manual de Estágio, Manual do Candidato ao 

Processo Seletivo e a disponibilização dos mesmos no 

site institucional e no Portal do Aluno; 

Ampliação constante do conteúdo disponível na 

página do curso, no site permitiu a disponibilizam as 

matrizes curriculares e o perfil do egresso. 

Criação e atualização constante da Central de 

Arquivos que disponibiliza todas Resoluções dos 

órgãos colegiados, resoluções da mantenedora e a 

identidade corporativa 

A produção de novos conteúdos e ampliação 

do acesso às informações institucionais é uma 

meta em constante evolução. Desta forma, a 

Mantenedora, a Reitoria, a Pró-reitoria 

Acadêmica e a Assessoria de Comunicação se 

propõem a manter um sistema de avaliação 

constante dos conteúdos disponibilizados à 

comunidade academia a ao público externo de 

forma que a inserção de novas informações 

seja gradativa e permanente. 

Ressaltamos que precisamos avançar ainda 

mais para o cumprimento desta meta 

disponibilizando documentos institucionais 

que ainda não estão disponíveis em sua 

totalidade. 

 

Objetivo 3:  Ampliação da comunicação da UNIVALE com a comunidade externa. 

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

região. (PDI 2014/2018  páginas 132 e 133). 
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Cumprimento da Meta:  SIM   (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Foi realizado um trabalho de aprimoramento do canal da 

Ouvidoria dando ao mesmo, maior visibilidade no site 

da UNIVALE. Foi realizando ainda o trabalho de 

normatização de procedimentos para o funcionamento 

deste canal.  

As ações de MKT também buscam priorizar o 

relacionamento direto com nossos públicos sejam 

através de ações de extensão desenvolvidos pelos cursos 

junto à comunidade com atendimentos comunitários 

realizados em locais públicos em parceria com outras 

instituições ou por iniciativa própria como no caso do 

Balcão da Cidadania. A instituição implementou ainda 

o projeto “UNIVALE na Escola” que leva aos alunos do 

ensino médio um trabalho de orientação vocacional. 

Ampliação da divulgação de serviços disponíveis para a 

comunidade externa por meios dos canais de 

comunicação institucionais. 

A Instituição pretende continuar investindo 

regularmente na apresentação da imagem 

institucional junto aos principais à 

comunidade externa e setores produtivos de 

sua área de atuação, procurando reforçar a 

imagem institucional e o caráter 

comunitário da Universidade.  

 

 

9.5.4 Dimensão 9: Polít ica 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 comprometida 

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 
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estudantes, incluindo profissionais especializados para acolher e acompanhar alunos com 

deficiências e necessidades especiais.  

O Setor informa e executa os programas de financiamento e bolsas de estudo. Estas 

ações se fazem desde a matrícula, com orientações aos alunos, e tem continuidade através do 

da execução  e monitoramento semestral do Programa de concessão de bolsas de estudo 

institucionais - Bolsas de Estudo de Demanda Individual (BDI) e do Governo Federal 

(PROUNI), da Manutenção do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e do apoio ao 

programa de monitorias para os cursos de graduação.  

Encaminha alunos, quando necessário, aos setores de Psicologia Aplicada (SPA) para 

atendimento psicológico e de Educação Inclusiva para orientação pedagógica. O setor ainda 

orienta os alunos quanto ao Seguro Escolar, conduz o processo de concessão de bolsas 

complementares aos alunos funcionários, dar apoio ao programa de captação de alunos 

evadidos. 

A UNIVALE entende o estágio como oportunidade de integração do aluno com o 

mercado de trabalho, propiciando o seu desenvolvimento acadêmico e profissional que articula 

a Universidade com o mundo do trabalho, o saber da experiência, e que integra a estrutura 

curricular dos cursos a um amplo projeto educacional, obedecendo a uma metodologia 

previamente definido, sob orientação de professores. O Setor de Estágio funciona juntamente 

com o SAE.  

As atividades do SAE e do Setor de Estágio são planejados, monitorados e avaliados 

sistematicamente pela CPA,  através de planejamento periódico, pesquisa de satisfação do 

usuário e relatórios consubstanciados sobre os resultados alcançados, demonstrando 

preocupação constante com o acolhimento e atendimento de qualidade ao aluno. 

 

DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E AOS EGRESSOS.  

Objetivo:  Oferecer ao corpo discente condições necessárias ao melhor desenvolvimento de seus 

estudos envolvendo, entre outros: 

 Nivelamento; 

 Apoio psicopedagógico; 

 Oportunidade de participação na gestão institucional através de representação em órgãos 

colegiados; 

 Participação como egressos nas atividades de avaliação dos PPC’s; 

 Recursos de informática disponíveis para pesquisas e estudos; 
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 Programa de bolsas acadêmicas. 

Meta 1:  Estudantes menos favorecidos financeiramente com apoio institucional para continuar 

os estudos, de acordo com as normas filantrópicas da Instituição. (Consultar Ações e Indicadores 

de desempenho do PDI – páginas 143 e 144). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     ( X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Atendimento a 1440 alunos através do Programa de 

Bolsas de Estudo especificadas abaixo: 

Bolsas integrais Lei 12.101/2009: 621 

Bolsas integrais (recursos próprios): 51 

Bolsas parciais 50% Lei 12.101/2009: 568 

Bolsas parciais 50% (recursos próprios): 60 

Bolsas parciais 50% (Pós-graduação): 1 

Outros tipos de bolsas (especificar): 139 

Manter o Programa de concessão de bolsas de 

estudo do Governo Federal (PROUNI) e 

Institucionais (Bolsa de Demanda Institucional - 

BDI); 

Manter o programa de Financiamento Estudantil 

– FIES; 

Monitorar as bolsas e financiamento de todos os 

programas; 

Conceder bolsas complementares aos alunos 

funcionários; 

Apoiar o programa de captação de alunos 

evadidos. 

 

Meta 2:  Ingressantes com baixo rendimento com apoio de ações de nivelamento. (Consultar Ações 

e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 143 e 144). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     ( X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Acompanhamento do desempenho dos alunos nos 

períodos iniciais em cada avaliação com 

intervenções pedagógicas para melhoraria do 

desempenho acadêmico.  

Reestruturação do Programa de Aprimoramento 

Acadêmico. 

Efetivar o Programa de Monitoria junto aos 

cursos. 

Atualizar o Manual de Normatização de 

Trabalhos Acadêmicos da UNIVALE. 
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Seleção de 15 monitores que passaram por 

capacitação ministrada pelo Setor de Gestão 

Pedagógica. 

 

Meta 3:  Participação de egressos nas atividades de avaliação do curso. ( PDI 2014/2018 – páginas 

143 e 144). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     (X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Divulgação para a comunidade interna e externa 

dos cursos e eventos acadêmico científico culturais 

organizados pela Instituição.  

Criar o Portal do Egresso. 

 

Meta 4:  Divulgação de oportunidades em Programas de Educação Continuada. (PDI 2014/2018 

– páginas 143 e 144). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Divulgação dos Programas de Educação 

Continuada nas diversas mídias internas e externas.  

Intensificar as ações de divulgação com maior 

antecedência.  

 

Meta 5:  Atendimento psicopedagógico facilitado. (PDI  2014/2018 – páginas 143 e 144). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     ( x   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Atendimento psicopedagógico, por demanda dos 

alunos, pelo Serviço de Psicologia Aplicada da 

UNIVALE  

Ampliar a divulgação destes atendimentos a 

comunidade acadêmica. 
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9.6 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.  

 

9.6.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 
 

A contratação de docentes está vinculada à capacidade do futuro professor em contribuir para a 

formação do egresso com o perfil definido, tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos 

quanto ao perfil estipulado nos valores institucionais. 

Para compor seus quadros, a Instituição busca, preferencialmente, docentes mestres e doutores 

com formação adequada aos Projetos Pedagógicos dos Cursos e experiência profissional acadêmica e 

não acadêmica, de pelo menos dois anos.  

Entende-se como adequação do docente ao Projeto Pedagógico do Curso a sua capacidade em 

contribuir, de forma efetiva, para a orientação dos alunos na construção dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. 

Em 2015 consolidou-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, contando com a 

participação do Curso de Psicologia. 

 

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

principalmente daqueles em estágio probatório.  

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

Pedagógicos de Curso, e, considerando as diversas origens formativas dos docentes, a Instituição, a cada 

semestre, realiza encontros e capacitações para orientar seus docentes quanto à Missão, Visão, Valores 

e Diretrizes da Instituição, bem como sobre os objetivos e políticas institucionais constantes no PPI e 

suas aplicações em cada curso, sempre observando o cenário regional no qual a UNIVALE está inserido. 

Os docentes também são orientados quanto aos objetivos dos cursos nos quais estão lotados, 

sobre a importância do seu trabalho para alcançar estes objetivos, sobre a operacionalização dos Planos 

de Ensino e de Aula, sobre a metodologia de Ensino associada aos objetivos da disciplina ministrada, 

bem como a Metodologia de Avaliação e Tratamento dos resultados. Fazem parte ainda destas 

orientações a atuação do NDE e do Colegiado de Curso. 

Os três pilares que consolidam a UNIVALE no contexto estadual de Ciência e Tecnologia são: 

o fortalecimento dos grupos de pesquisa; foco no objetivo de manter a qualidade nos campos do saber 

relacionados ao desenvolvimento do ensino e, particularmente, da pesquisa e da 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).   

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.  

 

Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Regime de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DE REGIME DE TRABALHO - 2015 

  TOTAL % 

INTEGRAL 66 26,61 

PARCIAL 12 4,84 

HORISTA 170 68,55 

TOTAL 248 100% 
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Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Titulação 

 

DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO - 2015 

TÍTULO  N. TIT. % 

PÓS-DOUTOR 1 0,40% 

DOUTOR 22 8,87% 

MESTRE 87 35,08% 

ESPECIALISTA 125 50,40% 

GRADUADO 13 5,25% 

TOTAL 248 100% 
             

            O quadro de colaboradores técnico-administrativos é atualmente estabelecido a partir da nova 

proposta da Instituição de otimização dos Setores Administrativos e adequação de funcionários. Nessa 

perspectiva, a UNIVALE adotou medidas de otimização, redimensionamento e principalmente 

remanejamento funcional, valorizando a qualificação, desempenho e perfil profissional dos 

funcionários. 

A Instituição promove esta valorização principalmente através da política de editais internos 

para suprimento de cargos em vacância, e pela complementação da bolsa sindical para os colaboradores 

matriculados como alunos nos cursos de graduação e pós graduação, franqueando assim, a qualificação 

e a educação continuada do seu corpo técnico administrativo. 

 

 

DIMENSÃO V – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO 

DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.  

Objetivo 1:   Atender às Políticas de Contratação do Corpo Docente, de Avaliação de 

Desempenho e aos indicadores de qualidade definidos nos instrumentos de referência do 

MEC. 

 Meta:  Corpo Docente com Titulação e Regime de Trabalho adequado aos referenciais 

de qualidade previstos nos instrumentos de referência MEC/INEP. (PDI  2014/2018 – 

página 133). 
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Cumprimento da Meta:  SIM   ( X    )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Padronização do fluxo do processo de seleção e 

contratação do corpo docente com bancas de 

seleção contando com a participação efetiva do 

curso de Psicologia nas avaliações. 

Consolidar o fluxo do processo de 

contratação do corpo docente 

Elaborar Programa de Formação Inicial e 

Capacitação Permanente para os 

docentes dos Cursos. 

 

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

ensino-aprendizagem. 

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

das premissas definidas na Lei 9.394/96e consagrada na DCN de cada curso. (PDI 

2014/2018 – páginas 134 e 135). 

Cumprimento da Meta:  SIM    ( X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Apoio pedagógico aos professores na construção 

dos planos de ensino centrados na aprendizagem. 

Composição do corpo docente que passa a ter 47% 

de mestres e doutores, atendendo ao quesito 

titulação do corpo docente exigido pelo MEC.  

Manutenção da política de incentivo a 

participação de docentes em programas de 

Mestrado e Doutorado. 

Manutenção da política de incentivo a 

participação dos docentes em encontros, 

conferências e congressos para apresentação de 

trabalhos. 

Publicação da Portaria FPF 010/2015 que dispõe 

sobre benefícios concedidos aos colaboradores 

interessados em matricular-se nos cursos 

ofertados pela UNIVALE. 

Monitorar através do GEPE os planos de 

ensino dos cursos, trabalhando junto 

com os NDE’s e as coordenações a 

validação dos planos. 

Criar instrumento de avaliação docente 

tendo como critérios os planos de 

ensino, o desempenho na sala de aula e 

os resultados dos alunos no ENADE.  
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Objetivo 3:   Estimular a produção docente definindo indicadores de progressão 

compatíveis com os objetivos institucionais da UNIVALE. 

Meta:  Plano de Carreira Docente que atenda às necessidades e às peculiaridades da 

UNIVALE: missão, visão e valores institucionais. (PDI  2014/2018 – página 135). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Discussão sobre temas relacionados à carreira do 

magistério. 

Encaminhar à FPF a demanda de 

adequação do Plano de Carreira. 

 

Objetivo 4:   Atender às Políticas Institucionais de Contratação e de Avaliação do Corpo 

Técnico-administrativo. 

Meta 1:   Programa Institucional de Contratação e de Capacitação de Recursos Humanos 

adequado às necessidades da UNIVALE. (PDI 2014/2018 – página 136). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da 

Meta 

Ações de Melhorias Propostas 

Manutenção do Programa Consolidando 

Competências com ações de capacitação 

permanente dos colaboradores. 

Realização do recrutamento dos candidatos ao 

Corpo Técnico e Administrativo por 

publicação de editais internos no Site da IES e 

nos órgãos de comunicação regional. 

Implantação do Programa Gestão da 

Qualidade na UNIVALE 

Ofertar cursos em consonância com o 

Programa Consolidando Competências.  

Aprimorar os métodos de seleção dos 

conhecimentos técnicos e treinamentos. 
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Meta 2:   Corpo técnico-administrativo qualificado para as atividades administrativas e 

acadêmicas da UNIVALE. (PDI 2014-2018 – página 136). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Elaboração do Programa para Formação e 

Capacitação Permanente dos colaboradores para 

atuação na educação a distância, com a proposta 

das seguintes ações: 

- Cursos de qualificação profissional 

- Curso de Pós-graduação Lato Sensu  

Educação a Distância 

- Oficinas Pedagógicas 

- Seminários Temáticos 

- Ciclo de Estudos, Planejamento e Avaliação 

- Aulas magnas dos cursos ofertados 

- Feira de Livros e Materiais Didáticos 

- Mostra de Trabalhos Acadêmicos 

- Participações em eventos externos sobre EaD 

- Visitas técnicas a instituições de cursos na 

modalidade EaD 

  - Oferta de um curso de Formação para  

Docente e Tutores EaD 

  - Encontros para capacitação da equipe de PTAs para 

a EaD 

   - Realização do 1º Seminário EaD com o 

 tema: Reflexões sobre a  

Educação a Distância no Ensino Superior.  

  - 1ª Feira de livros e materiais didáticos de EaD.

  - Participação da equipe do NEaD no  

evento PromovEaD/UFMG 

  - Realização de Ciclo de Estudos e  

Manter a formação continuada dos 

colaboradores da UNIVALE/FPF que 

atuam na secretaria em atividades 

administrativas na oferta dos cursos. 

Firmar Parcerias para projetos corporativos 

de capacitação de pessoal.  
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Planejamentos, Semanalmente, com a Equipe  

NEaD 

  - Visitas técnicas ao Polo UAB  

Governador Valadares 

  - Realização de 05 (cinco) minicursos com 

temáticas de Educação a Distância 

 
 
 
9.6.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 
 

             As relações institucionais entre a entidade Mantenedora – Fundação Percival Farquhar - FPF e 

a entidade Mantida - Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE (na condição de universidade 

comunitária), são estabelecidas por ordenamentos através dos quais cabe à mantenedora a 

responsabilidade legal pela mantida perante as autoridades públicas e o público em geral, incumbindo-

lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando as instâncias executiva, 

deliberativa e consultiva. 

            A Reitoria é o órgão executivo superior, composto por instâncias que coordenam, fiscalizam e 

executam políticas acadêmicas e administrativas destinadas à organização e viabilização do 

funcionamento da estrutura universitária. Isto se dá através 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 Stricto Sensu e Extensão. 

            A UNIVALE tem seus cursos distribuídos em quatro núcleos que compreendem as diversas áreas 

do conhecimento: Núcleo da Saúde, Núcleo das Licenciaturas, Núcleo da Comunicação e Humanidades 

e Núcleo das Ciências e Tecnologia.  

             Valorizando a gestão compartilhada e primando pela adoção de ações estratégicas proativas que 

colaborem para o cumprimento das funções acadêmicas, a política administrativa da Reitoria da 

UNIVALE tem a avaliação institucional como um instrumento de vital importância para auxiliar a 

gestão na tomada de decisões em prol dos objetivos institucionais. Os processos de Avaliação 

Institucional são conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

            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.  
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 As políticas internas de relações institucionais, estabelecidas com base nos valores de uma 

sociedade democrática e plural em consolidação, pautam-se por procedimentos e atos cotidianos que 

promovem o tratamento igualitário, sem desrespeitar os regramentos institucionais.  

 A aprendizagem é realizada com foco na formação profissional, no caráter investigativo e na 

autonomia do pensar o conhecimento, trabalhando, dentro das condições orçamentárias, para o pleno 

desenvolvimento do tripé: ensino, pesquisa e extensão, tornando possível a educação de qualidade, 

premissa de nosso projeto de desenvolvimento institucional. 

Entre as políticas de gestão da UNIVALE, destacam-se: a permanente integração entre Mantida e 

mantenedora; a gestão orçamentária integrada, com revisões periódicas; a minimização de custos 

operacionais, com otimização das atividades desenvolvidas; a autonomia na gestão institucional e de 

pessoas; a promoção do aperfeiçoamento contínuo do Corpo Docente e Técnico-administrativo; a 

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

aprendizagem e a valorização dos profissionais da Instituição. 

Também é possível destacar as parcerias com Instituições públicas e privadas visando o 

desenvolvimento de ações administrativas, embasadas na Missão, nos Valores, Diretrizes e Metas 

institucionais e o aprimoramento do sistema de geração, captação, sistematização e gestão dos dados 

acadêmicos e administrativos, permitindo o melhor planejamento organizacional, bem como a avaliação 

continuada dos produtos, processos e serviços. 

 

 

DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 

FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A 

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVALE NOS PROCESSOS 

DECISÓRIOS.  

 

Objetivo 1:   Atender às Políticas de Gestão definidas no PPI: 

I – Manter órgão colegiado superior com representação de todo corpo social: mantenedora, corpo 

docente, corpo técnico-administrativo, corpo discente e comunidade; 

II – Manter colegiado de curso com representação docente e discente; 

III – Garantir nas competências de cada órgão colegiado independência e autonomia acadêmica 

na relação com a mantenedora; 

IV – Manter atuação legislativa coerente com a identidade corporativa, Políticas Institucionais e 

Documentos de referência do MEC/INEP, CNE/CES. 
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 Meta 1:  Gestão colegiada com representação do corpo social da Instituição. (PDI 2014/2018 – 

página 137). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM   ( X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Incentivo aos alunos para instituírem seus 

representantes em sala e participarem dos órgãos 

colegiados nos diversos segmentos da Instituição. 

Divulgação dos ordenamentos institucionais no site da 

Univale e nos demais órgãos colegiados da Instituição 

para acesso da comunidade acadêmica. 

Divulgar junto à comunidade acadêmica o 

cumprimento das metas do PDI no ano de 

2015. 

 

Meta 2:  Órgãos colegiados qualificados para a atuação em acordo com os documentos 

institucionais de referência e as normas e resoluções do CNE/CES, MEC/INEP, CONAES. (PDI 

2014/2018 – página 137). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     ( X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Constituição dos órgãos colegiados em 

conformidade com o novo Regimento da 

UNIVALE.  

Os Núcleos Docentes Estruturantes foram todos 

reestruturados em conformidade com o que 

estabelece a Resolução CONAES nº. 1/2010. 

Incentivar maior participação do segmento 

comunidade e discentes nos órgãos colegiados.  

 

Objetivo 2:   Promover a melhoria da qualidade do processo administrativo, nas diversas áreas de 

atuação da Instituição, por meio da análise dos fluxos administrativos, da melhoria do sistema de 

informação, da qualificação do sistema de gestão documental, da capacitação profissional e da 

modernização da estrutura organizacional. 

Meta:  Gestão otimizada com a utilização do PDI e PPI – Plano de metas e Ações como referência 

para a ação e a Avaliação Institucional. (PDI 2014/2018 – página 138). 
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Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Desenvolvimento de modelos administrativos de 

gestão com padronização de fluxos e processos. 

Publicação e registro cartorial do Regimento e 

Estatuto da UNIVALE, entrando em vigor no 

segundo semestre de 2015. 

Implantação do novo organograma e fluxograma da 

UNIVALE.  

Elaboração de portfólio de serviços e cursos de 

extensão para captação de recursos. 

Reativar banco de dados institucionais.  

    

 

9.6.3 OUVIDORIA 

UNIVERDIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 
GESTÃO DA OUVIDORIA  

 
Tabela com quantitativos – 2015 

 
OBS.: Na tabela são considerados mensalmente a quantidade de solicitações tendo como 
referência 10  por setor.  As demais, com referência inferior são englobadas no item “outros” 

 

Setores/ 

Segmentos 

Jan./ 

Fev. 

Março 

 

Abril 

 

Maio 

 

Junho 

 

Julho 

 

Agosto 

 

Set. 

 

Out. 

  

Nov. 

 

Dez. 

 

Total/ 

Setor 

Processo 

Seletivo/Vestibulares 

80 35 45 22 43 13 15 17 15 22 29 323 

Tesourarias 29 14 34 11 38 10 24 59 51 71 43 381 

FIES/PROUNI/Bolsas 18 10 12 - 18 - - - - - - 58 

Secretaria Acadêmica 91 12 21 20 10 41 29 22 13 42 53 354 

Cursos de Graduação 28 - 23 12 13 15 10 12 21 40 42 216 

Cursos de Pós -

Graduação 

42 45 51 37 40 - - - - - - 215 

Cursos de Extensão 17 - 10 - - - - - - - - 27 

Atendimento 

Odontológico 

23 12 12 - - - - 10 17 17 11 102 

Outros 86 33 36 45 50 76 41 16 42 42 59 526 

TOTAL 414 161 244 147 212 155 119 133 159 234 237 2215 
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9.6.4 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 
 

A sustentabilidade financeira da instituição é assegurada pelo equilíbrio entre as receitas e 

despesas. As receitas geradas pelos diversos serviços, especialmente as atividades de graduação, pós-

graduação e extensão, asseguram a continuidade das atividades institucionais, pois cobrem as demandas 

necessárias a sequência da rotina organizacional. 

Permanentemente são desenvolvidos projetos, programas e ações visando à ampliação de 

cursos, turmas e número de alunos, com o propósito de promover a expansão universitária e garantir o 

aumento de receitas para contrapor-se à progressiva expansão de despesas, realidade constante na rotina 

administrativa e acadêmica das IES. 

Aliadas à busca progressiva de aumento de receitas, as medidas de redução de custos também 

são 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. 

 

DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO 

SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR.  

Objetivo:  Aprimorar o processo de gestão econômico-financeiro, ampliar a capacidade de 

desenvolvimento autossustentável e a viabilidade operacional e funcional da UNIVALE. 

Meta 1:  Projetos com no mínimo de 15% de retorno para garantir a sustentabilidade e os 

investimentos previstos. (PDI 2014/2018– página 145). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Implantação do orçamento em todos os 

departamentos, bem como a criação do Regulamento 

do Planejamento Orçamentário; 

Execução do Planejamento Orçamentário; 

Estudo de viabilidade financeira de oferta de novos 

cursos e reestruturação de planilhas de custos já 

existentes; 

Criar estratégias de captação de novas receitas 

para a melhoria da execução orçamentária; 

Implantar o orçamento próprio para obras e 

reformas que venha resultar em informações 

gerências; 

Implementar a execução das planilhas de 

custo de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu em conjunto com o orçamento; 
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Implementação das cobranças de alunos 

inadimplentes através do CEJUS e do setor jurídico 

da instituição;   

Implementação do setor de captação de alunos 

evadidos e de negociação com alunos inadimplentes; 

Participação em editais para prestação de serviços a 

órgãos públicos e privados; 

Manutenção e ampliação dos contratos de alugues de 

espaços físicos; 

Disponibilidade de produtos e serviços pela 

Instituição através de seus cursos para venda à 

comunidade; 

Conscientização dos gestores, professores, demais 

colaboradores e alunos quanto à racionalização de 

bens e serviços, em especial energia elétrica, água e 

papel. 

Manutenção dos programas de bolsas sociais; 

Manutenção do Financiamento estudantil; 

Manutenção dos programas de descontos. 

Integrar a execução orçamentaria com o 

modulo contas a pagar e módulo contábil; 

Elaborar e divulgar o Balanço social; 

Elaborar os indicadores financeiros por cursos 

através dos CVAs de cada curso; 

Reduzir custos operacionais para garantir 

investimentos e aprimoramento do ensino 

didático pedagógico. 

Liberação de pagamentos nas tesourarias via 

cartão de crédito. 

Oferta de Cursos de pós-Graduação em EAD, 

após credenciamento da UNIVALE prevista 

para 2016/2. 

 

 

Meta 2:  Indicadores financeiros por centro de custo e atualizados mensalmente. (PDI 2014/2018 

– página 145). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X   ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Implementação do Sistema de contabilidade 

Gerencial; 

Contração de Consultoria em Gestão Financeira. 

Elaboração dos CVAs dos cursos e seus 

respectivos desempenhos; 

 

Meta 3:  Aprimoramento do Ensino didático pedagógico – 8% do custeio de pessoal. (PDI 

2014/2018 – página 145). 
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Cumprimento da Meta:  SIM   (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Incentivo a participação de professores e pessoal 

técnico nos cursos de pós- graduação lato sensu, 

stricto sensu e extensão concedendo bolsas de 

estudo; 

Realização de seminário, minicursos em EAD e feira 

de livros didáticos com a participação de professores 

e pessoal técnico; 

Capacitação para todos os professores contratados 

pela IES; 

Capacitação de professores e pessoal técnico; 

Implantação de capacitação no programa de 

qualidade total da Instituição; 

Implantação do programa de formação e capacitação 

permanente dos gestores, tutores e pessoal técnico 

para atuação em EAD; 

Contratação de consultoria para revisão, atualização 

e adequação das matrizes curriculares. 

Instituir fórum permanente da educação; 

Instituir o programa de formação inicial 

continuada para gestores, professores e pessoal 

técnico administrativo; 

Retomar o programa ampliando competências 

para gestores e pessoal técnico administrativo. 

 

 

9.7 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA 
 

No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta para o 

desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esse Eixo contempla a 

dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES.  

 

9.7.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física  
 

A política de infraestrutura da Universidade vale do Rio Doce – UNIVALE é mantida e apoiada 

nos resultados do processo de autoavaliação constantes nos relatórios elaborados pela Comissão Própria 

de Avaliação – CPA/UNIVALE, no diagnóstico e na projeção em função da população estudantil de 

forma discreta, frente a realidade que se apresenta.  

A construção de uma nova Clínica Odontológica com 30 equipos para o Curso de Odontologia 

impactou substancialmente, atendendo à comunidade acadêmica e aos usuários. 
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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.  

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 um link de 100 Mbps para acesso à Internet e um link de 

20 Mbps que interliga os CAMPI. É feito um Controle de Banda para separar o tráfego de dados dos 

Laboratórios de Informática e o tráfego de dados da Rede Administrativa. 

A Internet, através da rede Wireless, está disponível a todos os alunos e docentes da Instituição. 

 

DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE 

PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  

Objetivo 1:  Manter infraestrutura física capaz de atender às necessidades definidas nos PPC’s, 

dando especial atenção às pessoas com necessidades especiais. 

Meta:  Acesso de pessoas com necessidades especiais a todas as instalações e serviços da UNIVALE 

plenamente facilitado. (PDI 2014/2018 – página 139). 

 

Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

A infraestrutura existente foi mantida e conservada 

em atendimento a meta. 

Reavaliar a infraestrutura existente com o 

objetivo de ampliar e melhorar sua aplicação para 

atendimento das necessidades especiais, criando 

uma Política de Acessibilidade – Pessoas com 

Necessidades Especiais. 

 

Objetivo 2:  Racionalizar e modernizar os serviços e a infraestrutura: física, de equipamentos, 

logística e informática. 

Meta:  Infraestrutura geral da UNIVALE otimizada e adequada ao atendimento das necessidades 

de ensino, pesquisa e extensão. (PDI 2014/2018 – página 140). 
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Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( x ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

BIBLIOTECA 

Foram investidos R$ 93.294,38 na aquisição de 

Livros em áreas diversas; 

Instalação de mais 2 câmeras de monitoramento 

interno na BC; 

Idioma acessível aos usuários: Instalação do 

software NVDA – cegos; 

BV – Biblioteca Virtual, atualizada; 

Visitas guiadas para calouros na BC; 

Plantão de atendimento às bases de dados para os 

alunos de Odontologia. 

DISGI 

Melhoria do hardware de 3 laboratórios do Núcleo 

de Laboratórios de Informática – NLI. 

Aumento do link de Internet de 50 Mbps para 100 

Mbps. 

Renovação do contrato de licenciamento dos 

produtos Microsoft (Windows, Office e SQL). 

SEPLAM 

Transferência da CPA do PVA – E1 

Elaboração de layout sala da Gestão de Qualidade  

Adequação das coordenações no 1º pavimento E1 

Desativação Lab. de Línguas ambiente foi 

transformado em sala de aula Bloco D1 

Transferência do GEPE do CCHGS – C4  

Transferência do Jurídico do Espaço de 

Convivência – C4 

Transferência Processo Seletivo C4 – Espaço de 

convivência  

Construção Clinica VI - Bloco F4 

Equipamento da clínica VI 

Baias Clinicas VI 

Criação vaga para PNE no CTC 

BIBLIOTECA 

Áreas que necessitam de atualização constante 

como: ventiladores, computadores, etc. 

Assinatura e renovação de periódicos científicos 

para atender as indicações do colegiado dos 

cursos. 

Rede Wireless para alunos da UNIVALE, UFJF 

e comunidade compartilhando; 

Sinalização para deficientes visuais nas 

bibliotecas; 

Sala para estudo individual e coletiva na BS; 

Computadores para consultas na BS; 

Ar condicionado na Biblioteca Setorial; 

Espaço físico destinado aos estudos; 

Reforma e construção de escada para acesso à 

sala superior à BS. 

DISGI 

Aumento da velocidade da Rede Interna de 100 

Mbps para 1 Gbps. 

Atualização do hardware dos Servidores 

Administrativos e Acadêmicos. 

Implantação do Portal de Autenticação para a 

Rede Wireless. 

Link de Internet redundante. 

Renovação do contrato de licenciamento dos 

produtos Microsoft (Windows, Office e SQL). 
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Construção banheiro na esterilização  

Reforma banheiro D1 

Reforma vestiário de Odontologia e elaboração de 

banheiros para pacientes      

Encerramento do setor de obras  

Construção cabine do gerador DISGI. 

PATRIMÔNIO 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Gravador - 01 u. 

Aparelho Raio X Odontológico - 01 u. 

Caixa amplificadora - 01 u. 

Fone de ouvido - 10 unidades 

Fotopolimerizador OPTILIGHT -  02 u. 

Evaporadora 60000 btus fria - 05 u. 

Unidade condensadora 60 btus - 03 u. 

Calculadora de mesa - 04 u. 

Lixadeira de cinta 76mm 850w 110v - 01 u. 

Filtro - 30 u. 

Equipo odontológico - 30 u. 

Raio x timer 70 parede gelo - 01 u. 

Intercomunicador eartec - 01 u. 

Caixa de som 400ti-nca - 01 u. 

Ultra som (profi neo) - 02 u. 

Aparelho de ponto mod. Printpo - 02 u. 

Seladora de blister - 02 u. 

Kit sucção central p/bomba a vácuo - 01 u. 

Soprador husqvarna mod 125 BVX - 02 u. 

Braço opcional ambidestro - 32 u. 

Celular claro ALCATEL - 02 u. 

MOVEIS E UTENSILIOS 

Cadeira armação ferro estofada - 19 u. 

Quadro branco - 02 u. 

Mesa de desenho - 23 u. 

Escada c/ 02 degraus - 02 u. 

Tenda GEZEBO- 01 u. 
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Mesa auxiliar c/ rodizio inox - 30 u. 

Carro g 100 carregador - 01 u. 

Exaustor 30cm - 01 u. 

Aparelho telefone - 03 unidades 

Mocho ERGOFIX - 63 u. 

Televisão 50 LEDUHD 4k – 01 u. 

Data show (parceria com UFJF) – 06 u. 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

Computador PENTIUM (doação) - 04 u. 

Nobreak - 02 unidades 

Leitora Ótica LOHS serie 85.768a - 01 u. 

Projetor multimídia - 02 u. 

Projetor EPSON - 01 u. 

Microcomputador - 18 u. 

Impressora multifuncional EPSON  tanque tinta l 

200 - 01 u. 

Monitor 19.5p AOC e2050s WN LED- 02 u. 

Notebook - 05 u. 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Desenvolvimento de software - 01 u. 

SQL SVR STD EDTN X64 ALL - 01 u. 

 

 

9.8  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. 
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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   

  

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, 
fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 
3/2004.   

A IES cumpre as exigências das 
legislações?  
  

 X   

  



175 

 

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   

  

 

 

10 DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL   

 

                 A UNIVALE vem buscando realizar a sua missão de contribuir para o desenvolvimento local 

e regional produzindo e transmitindo novos conhecimentos, formando profissionais capazes de atuar de 

forma crítica e criativa na busca de soluções para os diversos problemas da sociedade. 

                 Acolhimento. Respeito à diversidade. Acessibilidade. É nestas correntes que se 

pautam as ações de responsabilidade social realizadas na UNIVALE, em consonância 

Conforme definido no PDI 2014/2018 e a Lei Orgânica das Assistência Social – LOAS. 

Promovendo a defesa do meio ambiente e educação ambiental, a inclusão social e educação em 

direitos humanos, a defesa da  e patrimônio culturais e a igualdade ético-racial, a Instituição 

cumpre sua missão junto ao público interno e externo. 

Em suas políticas internas de responsabilidade social, a UNIVALE dispõe, entre outras coisas, 

de um programa de Bolsas de Estudo de Demanda Individual (BDI) destinado aos alunos de 

comprovada vulnerabilidade econômica e social. Pedagogicamente, práticas como o ensino de 

libras (como disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores e optativa em todos 

os outros cursos da Educação Superior); a integração da Educação Ambiental às disciplinas dos 

cursos de modo transversal, contínuo e permanente; e a integração da temática da História e 

Cultura Afro-brasileira nas disciplinas e atividades curriculares dos cursos, colaboram para a 

formação humanística dos discentes. A UNIVALE disponibiliza acolhimento e atendimento 

aos alunos com Transtorno do Espectro Autista e promove a acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida.  
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            Nesta perspectiva, acontecem mudanças físicas, estruturais e políticas para a 

efetivação/consolidação da estrutura institucional, as quais apresentamos a seguir: 

 

 Construção conjunta de novos Ordenamentos Institucionais; 

 Revisão de todos PPC’s dos cursos de graduação; 

 Investimento no crescimento acadêmico através das atividades de mais de uma centena 

de bolsas do PIBID; 

 Atendimento da íntegra nas Resoluções do CNE nº 1/ 30/05/2012 na inclusão do 

conteúdo de Direitos Humanos em temas transversais; 

 Atendimento da íntegra na Lei 12764 / 27/12/2012 no atendimento as pessoas com 

transtornos do Espectro Autista; 

 Atendimento da íntegra da Portaria 3.284/2003 no que se diz a respeito a acessibilidade 

de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

 Ampliação das fronteiras do conhecimento e a troca internacional de experiências 

acadêmicas com a Universidade de Lisboa; 

 Ofertas de cursos de Formação Docente e Tutores para EaD; 

 Proposição de quatro novos cursos de Licenciatura (Ciências Biológicas, Química, 

Física e Matemática); 

 Propostas de Cursos de graduação a distância (Pedagogia, Superior de Tecnologia em 

Gestão Ambiental, Administração e Ciências Contábeis); 

 Realização de 112 Eventos de Extensão; 

 Elaboração de um Catálogo com 30 cursos de Extensão e 11 modalidades de serviços a 

serem ofertados; 

 Cursos de Pós Graduação Lato Sensu modalidade presencial de: Direito Civil e Processo 

Civil, Farmacologia Clínica e Acompanhamento Farmacoterapêutico, Oncologia – Uma 

abordagem interdisciplinar, Perícia – Conciliação, Mediação e Arbitragem; 

 Implementação de 5 bolsas de mestrado; 

 Realização de 13º Simpósio de Pesquisa com 350 trabalhos apresentados; 

 Aprovação em Edital do Ministério da Saúde em um Mestrado Profissional em 

Vigilância e Saúde; 

 Aprovação pelo Conselho Universitário de 25 Projetos de Pesquisa; 

 Fortalecimento da Iniciação Científica contando com 30 alunos de bolsa de iniciação 

científica; 

 Oferta dos Cursos de Pós graduação Lato Sensu na modalidade presencial: Análises 

Clínicas e Gestão de Laboratório, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática 

Trabalhista, Gestão de Políticas Públicas e Projetos Sociais, Psicopedagogia, Saúde 

Mental e Atenção Psicossocial e Ortodontia. 

 Oferta dos Cursos de Extensão: Cultivo das Orquídeas, Curso de Inglês, Docência no 

Ensino Superior para os Monitores e Qualidade aos Atendimento ao Público – Polícia 

Militar; 
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 Reestruturação do Programa de Aprimoramento Acadêmico- PAA; 

  Mobilização para o plantio de 300 mudas de árvores iniciando a Recuperação da orla 

do Rio Doce pelos cursos de graduação; 

 Disponibilização da Biblioteca física e virtual a comunidade local;   

 Criação do Boletim Acadêmico para o público misto (interno e externo); 

  Criação e Consolidação dos canais das Mídias Sociais favorecendo a comunicação com 

o público interno, egressos e futuros alunos da Instituição. 

 

 

 

 



 

 

GLOSSÁRIO 

 

ABMES                       Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior 

ABNT                          Associação brasileira de Normas Técnicas 

ACC                            Atividades Complementares do Curso 

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 

CAPES                         Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CC                                 Conceito do Curso 

CEJUS                         Centro Jurídico de Soluções e Conflitos e Cidadania 

CEMIG                        Centrais Elétricas de Minas Gerais 

CES                              Câmara de Educação Superior 

CEU                             Centro Esportivo da UNIVALE 

CF                                Constituição Federal 

CFE                              Conselho Federal da Educação 

CI                                  Conceito Institucional 

CIEE                           Centro Integrado Empresa Escola 

CIT                              Centro de Informática e Tecnologia 

CNE                             Conselho Nacional de Educação 

CONAES                     Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior 

CONSUNI                   Conselho Universitário  

CPA                             Comissão Própria de Avaliação 

CPC                             Conceito Preliminar do Curso 

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 

EAJ                              Escritório de Assistência Judiciária 

DRA                             Divisão de Registro Acadêmico 

EaD                              Educação a Distância 

EAJ                              Escritório de Assistência Jurídica 

ENADE                       Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

ETEIT                         Escola Técnica da UNIVALE 

FACIVALE                Faculdades Integradas do Vale do Rio Doce 

FAFI                            Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

FAPEMIG                   Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

FIES                             Financiamento Estudantil 

FOG                             Faculdade de Odontologia 

FPF                              Fundação Percival Farquhar 

GEPE                          Gestão Pedagógica 

GIT                              Gestão Integrada do Território 

IES                               Instituições de Ensino Superior 

IGC                              Índice Geral de Cursos 

INEP                            Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LABCEU                     Laboratório do Centro Esportivo Universitário da UNIVALE 

LACINE                      Laboratório de Cineantropometria 

LAD                             Laboratório de Didática 

LDB                             Lei de Diretrizes e Bases    

LOAS                          Lei Orgânica da Assistência Social 

MEC                            Ministério da Educação 

MGIT                          Mestrado Gestão Integrada do Território 

MIT                             Minas Instituto de Tecnologia 

NDE                             Núcleo Docente Estruturante 

NAF                             Núcleo de Apoio Financeiro 

NEaD                           Núcleo de Educação a Distância 

NSA                             Não se Aplica 

PAA                             Programa de Aprimoramento Acadêmico 

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 

PLACAD                     Planejamento Acadêmico 

PNE                              Portadores de Necessidades Especiais 

PPC                              Projeto Pedagógico do Curso 

PPI                               Projeto Pedagógico Institucional 

PROACAD                  Pró-Reitoria Acadêmica    

PROEXT                     Programa de Extensão Universitária 

PROUNI                      Programa Universidade para Todos 

PTA                              Pessoal Técnico e Administrativo 

RBF                              Rodney Braga Ferreira – Gestão Empresarial e Negócios 

SA                                 Secretaria Acadêmica 

SAE                              Setor de Atendimento ao Estudante 

SEMID                         Seminário Integrador do Curso de Direito 

SEPLAM                     Setor de Planejamento e Ambiente 

SINAES                       Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SIU                               Serviço Integrado Universitário 

SODAMI                     Sociedade de Amigas da UNIVALE 

SPA                              Serviço de Psicologia Aplicada 

TCC                             Trabalho de Conclusão de Curso 

TCE                             Tempo de Compromisso Esclarecido 

TJMG                          Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

UAB                             Universidade Aberta do Brasil 

UFJF                           Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFMG                         Universidade Federal de Minas Gerais 

UNICENTRO             Centro de Feiras e Eventos da UNIVALE 

UNIVALE                   Universidade Vale do Rio Doce 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PELA CPA/UNIVALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 



 

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 Secretaria Acadêmica 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco  



 

Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pelas Tesourarias 
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 Setor de Estágio 
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 
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 

GRUPO: COMENTÁRIOS/SUGESTÕES 
Esta avaliação atendeu suas expectativas?   
Sim                 
Não 
Caso seja necessário aproveite a oportunidade utilizando o quadro abaixo para complementar a sua avaliação. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS 

CURSOS DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  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 ideias 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:           

             

             

             



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO “NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS 
SETORES -  UNIVALE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     
 
  Caro Usuário,                                                                                          
 A sua contribuição é muito importante para aprimorar o nosso atendimento. 

 
      SETOR:  

 

Aspectos 
 

 
Muito  

satisfeito 

 

  
Satisfeito 

 

 
Insatisfeito 

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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