
 

 

 

Resolução CONSUNI: 048/2022 

 

Aprova a atualização do Plano 

de Desenvolvimento Institucional 

da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE. 

 

 

O Conselho Universitário - CONSUNI, da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE em reunião ordinária realizada no dia 19 de abril de 2022, em 

cumprimento às determinações estatutárias e regimentais. 

 

Resolve: 

 

Art. 1°. Aprovar a atualização do texto e dados do Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. 

 

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Governador Valadares, 19 de abril de 2022.  

 

 

*Prof.ª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Presidente do CONSUNI 

 

 

*O original desta Resolução assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 
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APRESENTAÇÃO 

  

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é um documento de gestão 

acadêmica e administrativa, instituído pelo Ministério da Educação – MEC para as 

Instituições de Ensino Superior – IES públicas e privadas, que visa identificar as 

instituições em relação à missão, à filosofia de trabalho, às diretrizes pedagógicas, à 

estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolvem, e, ou, 

pretendem desenvolver. 

Nessa perspectiva, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2020-

2024 da UNIVALE foi elaborado e atualizado em conformidade aos marcos 

regulatórios para o ensino superior, com a estruturação definida pelo artigo 21 do 

Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017, assegurando os indicadores de 

qualidade definidos nos instrumentos de Avaliação Institucional do INEP/MEC.  

Delineia o perfil institucional, por meio da missão, visão, valores e negócio; 

os objetivos e o plano de metas e ações; as diretrizes gerais do modelo educacional 

e áreas de atuação, sustentadas pela organização acadêmica e ancoradas no Projeto 

Pedagógico Institucional - PPI, pautado em princípios filosóficos, pedagógicos e 

técnico-metodológicos, norteadores das políticas institucionais e de gestão da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE para os próximos cinco anos.   

Em cumprimento ao preceito constitucional, o processo de sua elaboração 

se deu de forma democrática, por meio de metodologias ativas que possibilitaram a 

construção coletiva, com a incorporação da contribuição de todos os segmentos das 

comunidades acadêmica e externa, prospectando o futuro e a valorização das 

conquistas nos processos exitosos vivenciados historicamente, por meio do tripé 

ensino, pesquisa e extensão.   

Ressaltam-se os resultados dos processos avaliativos, em especial a 

autoavaliação institucional e os relatórios de avaliações externas, como subsídio para 

fundamentar a concepção de planejamento, entendido como um processo 

permanente de reflexão e ação, além da flexibilidade e dinamicidade, assegurando ao 

PDI suas finalidades de prever, organizar, reorganizar, coordenar e avaliar as ações 

estabelecidas nos processos acadêmicos e administrativos, garantidos pela 

sustentabilidade financeira de sua mantenedora Fundação Percival Farquhar- FPF. 
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Pela sua natureza proativa, o PDI delineia caminhos que apontam para 

ações prioritárias e concatenadas com o contexto local e regional para os próximos 

cinco anos, com ações pautadas em princípios estratégicos que consideram 

oportunidades e riscos do ambiente externo, bem como aspectos internos, próprios 

da Instituição.  

Nesse contexto, o PDI da UNIVALE é flexível, sujeito à atualização e às 

mudanças face à dinâmica processual da educação, do contexto socioeconômico, 

legal e cultural e dos macrocenários que para ela se configuram na qualidade de 

instituição de ensino superior privado.   

Assim, este PDI é a expressão de um conjunto coerente de metas que 

norteiam a dimensão do futuro institucional. Abrange aspectos que identificam e 

determinam a sua especificidade no âmbito das Instituições de caráter 

privado/comunitário, até apontar os caminhos contidos nos seus eixos que viabilizem 

seu desenvolvimento de forma a garantir o cumprimento de sua missão, objetivos e 

metas a serem alcançados no período de sua vigência. 

Nesse sentido, considerando o cenário de calamidade pública pela COVID-

19 vivenciado durante o ano de 2020, o PDI passou por uma nova análise e 

atualização com os ajustes necessários às políticas institucionais, especialmente na 

oferta ininterrupta do ensino por meio remoto e retomada das atividades 

presencialmente em 2021, culminando com a inserção de novas práticas 

pedagógicas, novos modelos de gestão e a incorporação de experiências exitosas 

nos processos acadêmicos.  

 

 

Governador Valadares, abril de 2022.  

 

Profª. Dra. Lissandra Lopes Coelho Rocha  

REITORA 
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem por missão construir e 

compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, 

éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano e regional, com a visão de 

se tornar referência como instituição educacional inovadora, comunitária e inclusiva, 

pautada em valores fundamentais para a qualidade do ensino; o compromisso com a 

excelência na formação; a responsabilidade social e ambiental; comportamento ético; 

transparência na comunicação; respeito à vida e à pluralidade; resiliência; empatia; e 

o cuidado com as pessoas; zelando, por meio da indissociabilidade das  políticas de 

ensino, pesquisa e extensão pela  transformação de vidas por meio da educação. 

Em consonância com seu perfil institucional, a UNIVALE definiu objetivos, 

metas e ações com os respectivos indicadores de desempenho, seus responsáveis e 

o cronograma de implementação, agrupados em dez dimensões, conforme 

estabelece a Lei 10.861/2014, com estratégias de gestão pactuadas no coletivo, 

assegurando o princípio da gestão democrática em consonância à finalidade do 

ensino superior preconizada no artigo 43 da Lei nº 9394/96. . 

A UNIVALE tem por objetivos criar e manter serviços educacionais, 

incentivar o diálogo interdisciplinar, a integração entre os diversos ramos do saber e 

a reflexão crítica sobre problemas humanos, participar do processo de 

desenvolvimento regional, estadual e nacional, como instituição formadora de 

profissionais qualificados, cooperar com as instituições, órgãos e entidades públicas 

e privadas, nacionais e internacionais, na realização de pesquisas, na elaboração de 

projetos e na prestação de serviços, prestando-lhes assistência, segundo suas 

possibilidades; integrar-se ao processo produtivo regional, como prestadora de 

serviços, em seus campos de atuação; atuar na estrutura educacional como órgão de 

colaboração com os poderes instituídos na realização das finalidades da educação; 

e, colaborar com os poderes públicos e entidades privadas no estudo e solução de 

problemas de interesse social, particularmente da região em que se localiza. 

Alinhado aos objetivos supracitados,  o Plano de Metas e Ações 

Institucionais, constitui a espinha dorsal deste PDI, cujas ações são consolidadas nos 

cursos ofertados nas modalidades presencial e a distância, assegurado o princípio 
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constitucional da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão, cujas políticas 

estão alinhadas ao respectivo Planejamento Estratégico de Gestão de Curso - 

PGC de cada curso de graduação e aos demais instrumentos de planejamento e 

avaliação, zelando pela manutenção do padrão de qualidade da educação superior 

ofertada. 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional aponta as prioridades 

concatenadas com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, com ações estratégicas 

que consideram oportunidades e riscos do ambiente externo, bem como aspectos 

internos, próprios da Instituição, tendo como base princípios constitucionais e legais, 

de forma a garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão interligados 

com seu compromisso social no desenvolvimento sustentável, na igualdade de 

condições de acesso e permanência do discente na Instituição  e no fortalecimento 

dos convênios, acordos de mútua cooperação, contratos e diálogos com a 

comunidade.  

Este PDI promove a comunicação com as políticas de ensino, de extensão 

e de pesquisa de modo transversal a todos os cursos, assegurando a missão, os 

objetivos, as metas e os valores da instituição conforme os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos - PPC. 

Nesta seara o perfil institucional, enquanto entidade civil comunitária, sob a 

égide da responsabilidade social, consolida-se em uma gestão participativa por meio 

dos corpos docente, pessoal técnico-administrativo e de gestores, com titulação 

requerida para a área de atuação, experiência e qualificação permanente para o 

exercício de suas competências regimentais e atendimento às normas dos órgãos 

reguladores do Sistema Federal de Ensino, numa  gestão institucional articulada pela 

UNIVALE e sua mantenedora Fundação Percival Farquhar - FPF. Ressalta-se o 

protagonismo dos estudantes na participação efetiva dos órgãos deliberativos, tais 

como colegiados dos cursos, Conselho Universitário e Comissão Própria de 

Avaliação, o que assegura a consolidação do perfil do egresso em conformidade à 

missão institucional.  

Pelo exposto, o perfil institucional da UNIVALE é reconhecido pela sua 

inserção social locorregional, cujas políticas para o ensino de graduação, pós-

graduação lato e stricto sensu, a pesquisa e a extensão, nas respectivas formas de 

operacionalização, incluem procedimentos para o estímulo da produção acadêmica, 

com a concessão de bolsas de estudos e de pesquisa, iniciação científica, monitoria 
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e demais modalidades de apoio ao discente, fortalecendo sua Missão enquanto IES 

Comunitária, com a sustentabilidade financeira garantida pela FPF, cujo orçamento 

assegura o cumprimento das metas e cronograma do PDI. 

Comprometida com sua Missão, orientada por sua visão, a UNIVALE segue 

sua trajetória como única IES Comunitária na região, formando profissionais em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais próprias de cada curso, 

assegurando o perfil do egresso com competência para o exercício profissional, com 

a responsabilidade social, comprometidos com políticas institucionais  voltadas para 

a valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural, bem como ações afirmativas para a defesa e 

promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. 

A Responsabilidade Social da UNIVALE traduz a missão, os objetivos, as 

metas e os valores em ações internas, transversais e externas, configurando-se como 

um diferencial, por meio de diversas iniciativas, tais como: Programa International 

Federation of Medical Students Associations of Brazil - UNIVALE-IFMSA Brazil - 

Comitê Local UNIVALE, Programa Pólo de Assistência Odontológica ao Paciente 

Especial – PAOPE, Programa de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e 

Gerontologia da UNIVALE – CAIGE; Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde 

Pet-Saúde/Interprofissionalidade; Programa Rede Solidária Natureza Viva; Projeto 

Oficina dos Saberes e Sabores, Projeto Anjos da Alegria, Projeto Phytomed – Horto 

Medicinal e Laboratório de Fitomedicamentos, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – 

NAF, Ambulatório de Lesões Dermatológicas, Escritório de Assistência Judiciária – 

EAJ, Serviço de Psicologia Aplicada – SPA, Clínicas Odontológicas, Projeto 

Tratamento de Feridas Complexas e Projeto Teatro Universitário. 

Essas atividades são desenvolvidas por meio da interação dialógica entre a 

universidade e a comunidade, pela interdisciplinaridade e interprofissionalidade, a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; o contato direto do estudante 

com questões contemporâneas da sua área,  contribuindo na solução de problemas 

sociais, atendendo as necessidades dos vários grupos sociais e, prioritariamente das 

populações mais vulneráveis na perspectiva da inclusão, culminando com o impacto 

social e institucional. 

A seguir, apresentam-se os dados da situação legal da mantenedora e de 

sua mantida, em tela. 
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1.1.1 Mantenedora da UNIVALE: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR - FPF 

 

Natureza: Entidade civil comunitária, não confessional, instituída como 

sociedade civil de direito privado (regime fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade 

pública no âmbito municipal, estadual e federal.  

Atos Legais: Lei Municipal nº 2039 de 26/11/73, Decreto Estadual nº 14304 

de 31/01/72 e Decreto Federal nº70562 de 22/05/72. Escritura Pública de Constituição 

datada de 7 de junho de 1967 e arquivada no Livro 60-B às fls.43 a 62 do Cartório de 

2º Ofício de Notas da Comarca de Governador Valadares.  

Presidente: Rômulo Cesar Leite Coelho 

Email: fpf@univale.br 

CNPJ: 20.611.810/0001-91  

Inscrição Estadual: 2774603100029  

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

Valadares/MG, CEP: 35.020-220  

Fone: (33) 3279-5900  

Site: www.univale.br  

  

1.1.2 Mantida: Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE  

 

Nome: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE;  

Credenciamento: Parecer CFE nº 16/92, aprovado em 28/01/92 e publicado 

no Diário Oficial da União de 28/04/92. Portaria Ministerial nº 1.037/92, de 07 de julho 

de 1992, publicada no Diário Oficial da União, de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 

8.835.  

Recredenciamento: Parecer CNE/CES nº. 285, de 7 de julho de 2011 e 

Portaria nº1.669, de 28 de novembro de 2011.  

Credenciamento para oferta de Cursos a Distância: Portaria MEC nº 820, 

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

Diário Oficial da União de 16/08/2017. 

Site: www.univale.br  

Reitora: Lissandra Lopes Coelho Rocha  

Telefone: Pabx (33) 3279-5502  

Fax: (33) 32795042  
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E-mail: reitoria@univale.br  

Localização:  

Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel Pinheiro, nº 2000 

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

Campus Armando Vieira – Campus I: Rua Juiz de Paz José Lemos, nº 695 

– Bairro Vila Bretas - CEP: 35030-260 - Governador Valadares/MG. 

 

1.2 HISTÓRICO INSTITUCIONAL  

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE é pioneira no ensino superior 

na cidade de Governador Valadares- MG, ofertando cursos de graduação, cursos de 

extensão em diversas áreas do conhecimento, cursos de pós-graduação lato sensu, 

curso de pós-graduação stricto sensu na área interdisciplinar e um Programa de 

Doutorado Interinstitucional - DINTER em parceria com a Universidade Federal de 

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

visa qualificar o corpo docente da UNIVALE e criar estratégias de consolidação da 

pesquisa que permita propor outros Programas Stricto Sensu, se traduzindo em uma 

trajetória apoiada no tripé ensino, pesquisa e extensão, em conformidade com esse 

PDI, com avanços progressivos conforme seu histórico de existência.  

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil, comunitária, sem fins 

lucrativos, foi constituída por escritura pública, lavrada em notas perante o Cartório do 

Segundo Ofício desta cidade, no dia 7 de junho de 1967 (escritura trasladada em 

12/06/1967). A constituição da fundação foi iniciativa comunitária, da qual participaram 

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

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

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

O objetivo que congregou os instituidores foi oferecer Ensino Superior, 

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

pessoal capacitado para executar estudos e pesquisas capazes de contribuir 

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

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

vontade de criar as bases para um desenvolvimento integrado, a partir da realidade 
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regional e dos recursos da região, corroborando para a melhoria do padrão de vida e 

elevação do capital social e cultural da população.  

Considerando o seu Projeto Pedagógico Institucional, o corpo docente e de 

tutores e sua infraestrutura física, de materiais e equipamentos, a UNIVALE e FPF 

têm a tradição de mais de 50 (cinquenta) anos de atuação no ensino superior, 

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

importantes postos de trabalho, como por exemplo o prefeito da cidade além de outros 

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

que se insere como em todo o país. 

Na linha de tempo, em 1968, a FPF criou a primeira instituição de ensino e 

pesquisa, o Minas Instituto de Tecnologia – MIT de Governador Valadares. Com essa 

iniciativa a instituição cumpriu um papel importante para a região e para as indústrias 

metalúrgica, elétrica, mecânica e civil, com a oferta das quatro engenharias básicas. 

Por muito tempo era a única IES a ofertar os cursos na região. Os egressos dos cursos 

de Engenharia da UNIVALE, nas décadas de 1970 e 1980 do século passado, 

atenderam a demanda das grandes empresas siderúrgicas, metalúrgicas, de 

mineração e de construção civil do estado de Minas Gerais, principalmente as 

localizadas na Bacia do Rio Doce.  

Três anos depois, a Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal 

Serviço de Educação e Cultura – FUNSEC criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras – FAFI/GV que passou a ofertar os cursos de Pedagogia, Letras e Ciências 

Sociais, para atender a carência de professores em Governador Valadares e Região.  

Praticamente, durante as décadas de 1970 e 1980 do século passado, esses foram 

os únicos cursos a ofertar professores para a rede pública e privada da educação 

básica.   

Em 1975, criou-se a Faculdade de Odontologia-FOG, fundamental para a 

cidade de Governador Valadares, na qual os serviços odontológicos, praticamente, 

eram prestados por dentistas práticos, com raras exceções. O curso obteve uma 

repercussão regional muito além de Governador Valadares. Os dentistas formados 

pela UNIVALE se espraiaram por toda região do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, 

além do Espírito Santo e Bahia.  

Além disso, o curso de Odontologia possibilitou à instituição manter convênio 

com o INAMPS, desde 1986, para prestação de assistência odontológica em 

ambulatório por meio da Policlínica FOG à clientela urbana e rural da Previdência 
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social, além de prestar atendimento odontológico à população de baixa renda da 

periferia de Governador Valadares.   

Em 1976, a FAFI foi transferida para a FPF, que na mesma época, iniciou a 

Escola Técnica do Instituto de Tecnologia – ETEIT e o Ginásio Orientado para o 

Trabalho - GOT.   

O Centro Educacional Cura D’Ars – Ginásio Orientado para o Trabalho GOT, 

reconhecido pelo Decreto 19.759/75, foi criado em 1968, pela Fundação Serviços 

Educação e Cultura – FUNSEC. O Ginásio pertencia a uma rede de ginásios 

implantada pelo governo naquela época, com a finalidade de dar ao educando ao lado 

do preparo intelectual uma iniciação profissional. Em 1971, o GOT foi doado à 

Fundação Percival Farquhar, segundo os termos do Protocolo assinado em 1º de abril 

desse ano, passando a funcionar no turno matutino. Além de ensino de 1º grau 

preparando auxiliares técnicos em Técnicas Comerciais, Artes Industriais e 

Lapidação, o GOT também ofereceu Ensino de 2º grau, com as habilitações: 

Edificações, Estradas, Saneamento, Secretariado e Assistente de Administração. 

Antes de ser desativado por orientação governamental em 1976, o GOT formou mais 

de trezentos alunos.   

Somado a isso, a Escola Técnica do Instituto de Tecnologia - ETEIT 

ofereceu, desde a sua criação, diversos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

bem como subsequentes, principalmente na área das Ciências Exatas (Técnico em: 

Eletrônica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecânica, Telecomunicações, 

Processamento de Dados, Manutenção de Computadores, Informática formando mais 

de 20 mil alunos nestes anos. E o mais recente o curso Técnico em Enfermagem, 

onde temos cerca de 200 alunos matriculados. 

Nessa linha pioneira, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE continuou 

a impactar a região no próprio ritmo das demandas que se apresentavam. Em 1988 

implantou-se o curso Tecnologia em Processamento de Dados. Nos anos seguintes 

iniciou a oferta dos cursos de Psicologia (1989); Ciências Contábeis (1992); Direito 

(1993); Ciências Biológicas e Serviço Social (1994); Farmácia (1996), Ciências 

Agrárias (1997). Até o final da década de 1990, tendo como ambiente externo imediato 

as mesorregiões do Rio Doce e Mucuri, em Minas Gerais, os cursos da UNIVALE 

atenderam a demanda de todo o território de diversos distritos geoeducacionais (DGE 

- 18, DGE -19 e DGE 12), respectivamente Leste Mineiro, Sul da Bahia e Norte do 

Espírito Santo. Durante todo esse período, a UNIVALE foi a principal ou única 



23 
 

 

instituição a formar profissionais de nível superior para esses territórios e nunca 

perdeu a vocação para a pesquisa e a extensão.   

No campo da extensão é preciso mencionar o funcionamento do CEART – 

Centro de Artes, com escolas de música (piano, violão, órgão, bateria, flauta, 

contrabaixo), desenho artístico, teatro, dança, pintura, artesanato, funcionando no 

centro da cidade de Governador Valadares, atendendo toda a população, 

promovendo exposições, recitais, leilões de arte, entre outros. Durante, mais de 25 

anos, foi a principal referência cultural da cidade. Nesse período também se 

destacaram o Instituto de Projetos (INPRO), que além da pesquisa prestava serviço 

para a comunidade nas áreas de engenharia, ciências sociais e educação, 

principalmente apoiando o poder público.   

Entre 1967 e 1980 só o Instituto de Projetos desenvolveu mais de vinte 

projetos entre os quais citamos:   

1. Extração de Óleos de Subprodutos de Folhas de Eucalipto.  

2. Injeção de Fino de Carvão Vegetal em Altos-Fornos.  

3. Projeto ALFA – Alfabetização de Adultos por Televisão.  

4. Projeto TELEFALFA – Alfabetização para o Brasil por Televisão.  

5. Projeto COTERMI – Concorrentes Técnicas da Ibituruna.  

6. Reestruturação da Secretaria da Educação de Minas Gerais.  

7. Resistividade Elétrica da Hemoglobina Pura.  

8. Técnicas de Transmissão de Calor Humano em Aulas por TV.   

9. Pesquisa do Processo Obtenção Óxido de Berílio.  

10. Projeto MICA MOÍDA – Processo Moagem Lixo de Mica por Via 

Úmida para Obtenção do Pó de Mica.  

11. Projeto Lítio-Metal e Compostos. 

12. Creep em Fios de Cobre à Temperatura Ambiente.  

13. Variação da Resistividade Fios Nicrome e de Cobre sob Tração com 

Carga Variável.  

14. Obtenção de Liga-Mãe CuBe.  

15. Forno de Arco-Monofásico.  

16. Influência de Lubrificantes na Força de Atrito Cinético entre 

Superfícies Metálicas.  

17. Valor da Aceleração da Gravidade em Nanuque.  
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18. PROTINTA – Projeto de Tinta à base de Carbono de Berílio.  

19. Mecanismo de Acionamento do Bondinho Teleférico.  

20. OPEN-GV Opções Energéticas para Governador Valadares, Carvão 

Mineral, Carvão Vegetal e Lenha.  

21. PREDOEM – Prevenção de Doenças Transmissíveis por via Híbrida 

de orientação às populações de bairro sem Infraestrutura.  

22. Mini Usina de Álcool Hidratado.  

23. Instrumento de Máquina de Creep para Ensaios de Fluência Lenta;   

24. Célula de Polimento Eletrolítico.  

25. Uso do Concreto Celular para Vivendas Econômicas.  

Os projetos Lítio-Metálico, compostos de Lítio e Sais Minerais, foram 

elaborados pelo corpo de pesquisadores da FPF, os quais encaminhados à Secretaria 

de Tecnologia Industrial – STI, do Ministério da Indústria e Comércio, resultou na 

assinatura em 11 de junho de 1971 dos contratos para execução dos mesmos.  

O projeto Mica Moída por Via Úmida, que permite transformar o lixo 

correspondente a 90% da produção das minas de Mica, a ser utilizado na indústria de 

pigmentos, constituiu processo inédito no Brasil.  

O Projeto Alfa – Programa de Alfabetização de Adultos por TV, em Circuito 

Fechado, teve a participação de 19 professores das várias unidades da FPF, 

atendendo a 284 alunos com a duração de três meses de aulas. Os professores 

produziram os livros para o acompanhamento dos alunos nas áreas: Linguagem, 

Matemática, Ciências Naturais e Estudos Sociais, o custo do projeto foi coberto com 

recursos próprios da Fundação. Por fim, o projeto apresentou ótimos resultados e 

significativa repercussão social dado o seu pioneirismo.  

A Faculdade de Odontologia também desenvolveu projetos importantes para 

a comunidade, com publicações em revistas de renome nacional: Uma nova 

alternativa terapêutica simplificada para os tratamentos endodônticos; Endocardite 

Bacteriana – Microbiota e Prevenção; Pasta obturadora de canais radiculares 

pesquisada e formulada para uso nas clínicas da Faculdade de Odontologia/GV, com 

excelentes propriedades biológicas e baixo custo, desde 1982; Estudo da ação 

desinfectante de alguns fármacos na Prática Endodôntica, em concomitância ou não 
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com preparo mecânico; Aspectos Microbiológicos do Tratamento Endodôntico; 

Odontologia do Trabalho.  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI/GV também desenvolveu 

estudos de destaque na região, entre os quais citam-se: Análise e Planejamento 

Trienal do Ensino de 1º Grau da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Governador Valadares (1975), Análise Estatística de Crimes conta o Patrimônio 

(1976), Discriminação Social do Trabalho Feminino, qualificado, nos setores de 

produção da região de Governador Valadares (1978), Situação Socioeconômica da 

população de Baixa Renda de Governador Valadares (1978), Transporte Coletivo 

Urbano – Governador Valadares(1979), Interesses e Expectativas dos Sócios da 

Associação Comercial de Governador Valadares (1980), Conteúdo Metodológico dos 

Livros de História de 5ª a 6ª Série(1984), Eleições Diretas Já – Eledicas (1984).  

Já o MIT sempre apresentara uma característica marcante em relação ao 

corpo discente e docente no que se refere ao comprometimento com projetos de 

pesquisa, projetos de graduação e a produção cultural, com funcionalidade e 

importância para a comunidade em desenvolvimento no período, conforme se verifica 

pelos dados apresentados abaixo: Solo-Cimento na Pavimentação das Ruas de 

Governador Valadares (1983); Estudos Preliminares e Cálculos de uma Barragem de 

Terra (1983), Construção de uma Área de Lazer em Governador Valadares (1983), 

Levantamento Planialtimétrico da Vila Ozanam (1983), Estudo Viabilidade de 

Implantação de uma Usina de Reciclagem de Lixo em Governador Valadares (1983), 

Viabilidade Técnica da Passagem de Nível pela Av. Minas Gerais (1983), Eletrificação 

Urbana da Ilha dos Araújos (Rede Primária e Secundária) (1983), Projeto Estrutural 

da Cadeia Pública de Governador Valadares (1983), Viabilização de Canalização do 

Córrego do Figueirinha(1983), Projeto de Reforma das Instalações Elétricas do 

Ginásio Coberto “Dr. Arnóbio Pitanga”(1983), Projeto Elétrico (Iluminação) das 

quadras do Campus (Poliesportiva)(1983); Rede de Abastecimento de Água Potável 

– Posto Indígena Pataxó (1984), Projeto Elétrico do Hospital Evangélico (1984), 

Projeto da Rede Aérea Urbana de Distribuição de Energia Elétrica da Ilha dos Araújos 

(1984).  

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

1975, ocorreu a primeira tentativa de credenciamento como Universidade Santos 
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Dumont – USD, ao final dos anos 1970, iniciou-se um esforço para converter as 

faculdades isoladas em universidade, sob a vigência da Lei nº.5.540/1968. 

Finalmente, no final da década de 1980, tem início o segundo esforço para 

converter as faculdades isoladas em Universidade, ocorrendo a criação das 

Faculdades Integradas do Vale do Rio Doce (FACIVALE). Logo em seguida, a 

FACIVALE se transformou na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, 

reconhecida em 31 de julho de 1992, por meio dos Instrumentos de Credenciamento, 

pelo Parecer CFE nº. 16/1992, e a Portaria Ministerial nº. 1.037/1992, de 07 de julho 

de 1992, publicada no Diário Oficial da União, de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 

8.835, passando, assim, a gozar da plena autonomia didático-científica, administrativa 

e de gestão financeira e patrimonial, na forma preconizada pelos artigos 207, da 

Constituição Federal; e 54, em seus incisos e parágrafo único da Lei nº 9.394, de 

20/12/1996 (LDB); e, finalmente, a Instituição foi recredenciada pela Portaria nº 1.669, 

de 28 de novembro de 2011. Além disso, em 2017 a UNIVALE foi credenciada para a 

oferta de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu na modalidade a distância, 

por meio da Portaria MEC nº 918, publicada no Diário Oficial da União em 16/08/2017.  

O compromisso institucional da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, 

enquanto universidade comunitária a contribuir com o desenvolvimento regional 

sempre esteve presente, em suas ações e projetos, a começar pelo Instituto Minas de 

Tecnologia de Governador Valadares, que ficou conhecido como MIT e foi estruturado 

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

tecnológico, mas com a característica inovadora de associar a formação dos 

engenheiros às Ciências Humanas.   

Foram mais de 60 (sessenta) projetos e ações de inserção na comunidade, 

e essa combinação gerava, ao mesmo tempo, a qualidade técnico-científica e a 

inserção social e regional da pesquisa e desenvolvimento. Assim, o ideal dos 

instituidores possibilitou reunir um corpo docente fortemente comprometido com a 

atividade de ciência e tecnologia. Iniciada com as quatro Engenharias, logo em 

seguida, foram ofertados os cursos de Física, Química e Matemática. Ao MIT se 

juntaram a Faculdade de Filosofia de Governador Valadares (FAFI), com os cursos 

de Ciências Sociais, Letras, Pedagogia e a Faculdade de Odontologia (FOG), como 

já relatamos.   

A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus 

respectivos cursos se fundamentou na posição polo do município de Governador 
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Valadares e no perfil geográfico e cultural da Região do Rio Doce, na qual se localizam 

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

perspectivas da economia mineira indicavam a crescente demanda por engenheiros, 

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

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

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

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

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

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

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

cultural e econômico.  

O complexo educacional torna-se dinâmico pela relação dialética 

estabelecida com a comunidade. Por meio do ensino, pesquisa e extensão, a 

UNIVALE se consolida num centro de organização, inovação e difusão do saber 

científico, atingindo sua meta prioritária: o homem em sua dimensão participativa, 

produtiva e integralizadora.  

As mudanças gradativas pelas quais passou a Instituição, durante todo o 

processo de amadurecimento e credenciamento como Universidade, aconteceram 

sempre na busca de seus objetivos e de suas prioridades, na adequação de suas 

normas e na reorganização de sua estrutura. Com isso, o novo modelo organizacional, 

colocado em teste já nas Faculdades Integradas trouxe dinâmica de trabalho e maior 

participação dos docentes, discentes e funcionários nas deliberações de caráter 

administrativo e acadêmico.  

Por esse viés, a mobilização da comunidade regional trouxe novo apoio à 

Instituição e fez da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE uma conquista de todos 

e a esperança de novo tempo aos mais longínquos municípios da Região Leste. Já 

na fase de acompanhamento, é percebida a modificação da postura das autoridades 

municipais em relação à Instituição, passando da posição de espectadores à 

cooperação decisiva, trazendo o respaldo oficial necessário a projeto de tal vulto, 

inclusive com a inserção da linha de ônibus público dentro do Campus para melhor 

conforto da comunidade.  

Os contatos iniciais com a Associação dos Municípios do Médio Rio Doce se 

concretizaram com a assinatura das Cartas de Intenção com as Prefeituras de 

Mantena e Nanuque para atendimento às necessidades de aperfeiçoamento dos 
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docentes da rede municipal, de Conselheiro Pena e Governador Valadares para 

informatização de seus serviços administrativos e contábeis.  

O envolvimento sistemático e contínuo dos docentes e discentes em 

pesquisa surgiu naturalmente das linhas específicas de ação. Além disso, a revisão 

curricular e a oferta de novos cursos refletiram em melhoria do ensino oferecido aos 

discentes.  

Dessa forma, as mudanças que ocorreram na região de abrangência da 

UNIVALE com o advento do ensino superior, trazido pela Fundação Percival Farquhar, 

verificam-se a partir de Governador Valadares e de seu próprio aspecto físico. As 

áreas circunvizinhas aos nossos campi limitavam-se, à época da instalação, com a 

periferia marginal à Rio-Bahia e outra com a zona rural. Para elas se dirigiu o 

crescimento urbano da cidade, transformando-as em bairros residenciais de destaque: 

Vila Bretas e Bairro Universitário.  

Consequentemente, o nível de escolaridade da população aumentou 

consideravelmente, não só por aqueles aqui formados, mas também pela fixação dos 

graduados e pós-graduados trazidos pela Fundação Percival Farquhar de outras 

regiões.  

Até a década de 1970, Governador Valadares atraía para si migrantes da 

região em busca de novas oportunidades econômicas; com o credenciamento da 

UNIVALE, o objetivo é o aprimoramento cultural e a qualificação profissional. O 

decréscimo gradativo do número de estudantes que se dirigiam aos grandes centros 

e, consequentemente, dos que não retornavam trouxe uma revigorante renovação das 

lideranças e abertura da classe empresarial à modernização das técnicas produtivas 

e gerenciais, estendidas a toda a região de abrangência.  

No aspecto político regional as mudanças foram radicais: nos temas dos 

debates, na postura dos representantes, no nível de escolaridade dos componentes 

das Câmaras Municipais e Prefeituras e, por decorrência, na forma de governar. 

Somos, enquanto universidade, os responsáveis pelo despertar do interesse da 

população pelas diferentes expressões culturais.  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE trouxe mudanças maiores e 

mais significativas, pois o acesso mais direto aos órgãos financiadores permitiu que a 

pesquisa se definisse pelo padrão de necessidade e aspiração da região, realmente 

contribuindo para a solução de problemas característicos desse território.  
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No cumprimento de sua Missão, a UNIVALE se compromete com o 

desenvolvimento político-cultural, socioeconômico, científico e tecnológico, com 

ênfase na atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por intermédio da formação 

superior de qualidade, da pesquisa e da inserção social e comunitária.  

Esse princípio básico é demonstrado pelas inúmeras ações da instituição e 

sua presença constante na comunidade por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, desde sua instalação até a presente data, onde já formaram cerca de trinta 

mil alunos na graduação, desde o início de suas atividades, conforme demonstrado a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Concluintes dos Cursos de Graduação desde a criação da instituição 

CURSOS TOTAL DE 

ALUNOS 

ADMINISTRAÇÃO 684 

AGRONOMIA 288 

ARQUITETURA E URBANISMO 314 

BACHARELADO EM JORNALISMO 29 

BACHARELADO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 48 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 246 

CIÊNCIAS - HABILITAÇÃO GERAL EM CIÊNCIAS DO 1º GRAU 372 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – HABILITAÇÃO - BACHARELADO 171 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – HABILITAÇÃO - LICENCIATURA 315 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 896 

CIÊNCIAS  - HABILITAÇÃO PLENA  EM  FÍSICA 124 

CIÊNCIAS  - HABILITAÇÃO PLENA  EM  QUÍMICA 204 

CIÊNCIAS  -  HABILITAÇÃO  PLENA  EM   MATEMÁTICA 289 

CIÊNCIAS  SOCIAIS   - HAB - LICENCIATURA / BACHARELADO 606 

COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

51 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 269 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO RÁDIO TV 13 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 118 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - RÁDIO E TV 14 

COMUNICAÇÃO SOCIAL JORNALISMO E PUBLICIDADE 165 

DESIGN GRÁFICO 224 
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DIREITO 2.709 

EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO 221 

EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA 424 

ENFERMAGEM 1.048 

ENGENHARIA CIVIL 1.843 

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 414 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 106 

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 112 

ENGENHARIA  ELÉTRICA 907 

ENGENHARIA  MECÂNICA 1041 

ENGENHARIA  METALÚRGICA 431 

FARMÁCIA 877 

FILOSOFIA 21 

FÍSICA HAB. LICENCIATURA 56 

FISIOTERAPIA 427 

HISTÓRIA HAB. LICENCIATURA 215 

LETRAS : HABILITAÇÃO  - LICENCIATURA PORTUGUÊS/ INGLÊS 1.270 

MATEMÁTICA - LIC. PLENA 99 

NORMAL     SUP.HAB.     LICENCIATURA     PARA     OS     ANOS 

ENS.FUNDAMENTAL   
190 

NORMAL SUPERIOR - HAB.: EDUCAÇÃO INFANTIL 94 

NUTRIÇÃO 308 

ODONTOLOGIA 4.045 

PED. HAB.: - MAG DA EDUC.INF.SERIES INIC.ENS.FUNDAMENTAL 282 

PEDAGOGIA - HAB. MAGISTÉRIO DAS MAT. PEDAG. DO 2º GRAU 1.214 

PEDAGOGIA – HAB.  EM ADM SUPERV. ESCOLAR DE 1º E 2º 76 

PEDAGOGIA – HAB.  EM SUPERV. ESCOLAR DE 1º E 2º 1.159 

PEDAGOGIA LICENCIATURA 487 

PEDAGOGIA  - HABILITAÇÃO  EM  ORIENTAÇÃO  EDUCACIONAL 831 

PEDAGOGIA: HAB: - INSPEÇÃO ESCOLAR DE 1 E 2 GRAUS 455 

PEDAGOGIA: HABILITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 120 

PSICOLOGIA - HAB.: FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO 1.444 

QUÍMICA HAB. LICENCIATURA 128 

QUÍMICA INDUSTRIAL 162 
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SERVIÇO  SOCIAL 491 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 199 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 43 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS 25 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PUBLICITÁRIA 65 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SECRETARIADO 27 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 19 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET 14 

SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 9 

SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 25 

TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS 446 

TURISMO 148 

TOTAL 30.167 

 

A UNIVALE conta com 218 alunos titulados mestres pelo Programa 

Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território desde sua implantação em 2009, 

com o primeiro grupo concluinte em 2011 e 56 alunos em curso.  E, atualmente, conta 

com cerca de 18 alunos em processo de conclusão do Doutorado Interdisciplinar em 

Ciências Humanas em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, na 

modalidade Interinstitucional. 

A instituição conta, nos últimos cinco anos, com 270 concluintes em cursos 

de pós-graduações lato sensu, além de oitenta alunos ainda em curso. E na pesquisa, 

no período de 2013 a 2020 desenvolvemos 79 projetos.  

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

problemas estruturais decorrentes da formação histórica do território, intensamente 

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

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

abrangência da polarização de Governador Valadares cobre uma extensa área que 

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

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

de alguns municípios do sul da Bahia.  

O município de Governador Valadares, localizado no estado de Minas 

Gerais, dá nome às regiões geográficas intermediária e imediata nas quais está 

situado. A Região Geográfica Intermediária de Governador Valadares agrega 58 
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municípios distribuídos em quatro regiões geográficas imediatas: Aimorés–

Resplendor, Guanhães, Governador Valadares e Mantena. Sua população, segundo 

os dados do Censo Demográfico de 2010 era de 746.614 habitantes, sendo estimada, 

para o ano de 2020, em 774.437 habitantes (IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - 

Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. Estimativas da população 

residente no Brasil e Unidades da Federação com data de referência em 1º de julho 

de 2020).   

  

Figura 1 –  Relação de municípios que compõem a Região Geográfica 

Intermediária de Governador Valadares, distribuídos em suas 

respectivas regiões geográficas imediatas  

 

Fonte: IBGE, Divisão Territorial Brasileira.  
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Os 26 municípios que compõem a Região Geográfica Imediata de 

Governador Valadares (RGIM-GV) possuíam uma população de 433.274 habitantes, 

segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, sendo essa mesma população 

estimada em 455.614 habitantes para o ano de 2020. Ainda segundo os dados do 

último censo, 85,3% da população da RGIM-GV residia na zona urbana dos 

municípios, embora 6 municípios possuíssem grau de urbanização inferior a 60,0%, 

com destaque para São Geraldo da Piedade (24,0%) e Sardoá (35,7%).   

Já Governador Valadares se destaca com o maior grau de urbanização, 

sendo que 96,1% de seus habitantes residiam na zona urbana do município. Se 

levarmos em consideração a população estimada para o ano de 2020, temos que 21 

municípios (81,7%) possuíam uma população menor que 10 mil habitantes, sendo que 

apenas Governador Valadares, com um pouco mais de 281 mil e Conselheiro Pena, 

com quase 23 mil habitantes, ultrapassam os 20 mil habitantes. Como pode ser visto 

na Tabela 02, a RGIM-GV é composta majoritariamente por municípios de pequeno 

porte.  
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Tabela 1 –  Região Geográfica Imediata de Governador Valadares, população 

residente em 2010 por situação de domicílio e população estimada 

em 2020   

 Censo Demográfico de 2010(1)  População  
 Nome do município  estimada  
 Total  Urbana  Rural  2020(2)  

 Alpercata  7.172  5.660  1.512  7.436  
 Capitão Andrade  4.925  3.573  1.352  5.514  
 Conselheiro Pena  22.242  17.601  4.641  22.949  
 Coroaci  10.270  5.181  5.089  9.943  
 Divino das Laranjeiras  4.937  4.108  829  4.974  
 Engenheiro Caldas  10.280  8.325  1.955  11.202  
 Fernandes Tourinho  3.030  2.016  1.014  3.466  
 Frei Inocêncio  8.920  6.764  2.156  9.664  
 Galiléia  6.951  5.692  1.259  6.790  
 Goiabeira  3.053  2.473  580  3.378  
 Gonzaga  5.921  3.237  2.684  6.171  
 Governador Valadares  263.689  253.300  10.389  281.046  
 Itanhomi  11.856  8.570  3.286  12.244  
 Jampruca  5.067  3.288  1.779  5.429  
 Marilac  4.219  3.423  796  4.097  
 Mathias Lobato  3.370  3.060  310  3.179  
 Nacip Raydan  3.154  1.979  1.175  3.220  
 Santa Efigênia de Minas  4.600  3.053  1.547  4.381  
 São Geraldo da Piedade  4.389  1.054  3.335  3.910  
 São Geraldo do Baixio  3.486  2.440  1.046  4.059  
 São José da Safira  4.075  2.945  1.130  4.280  
 Sardoá  5.594  1.997  3.597  6.361  
 Sobrália  5.830  4.129  1.701  5.514  
 Tarumirim  14.293  8.019  6.274  14.302  
 Tumiritinga  6.293  4.323  1.970  6.765  
 Virgolândia  5.658  3.402  2.256  5.340  

 Total  433.274  369.612  63.662  455.614  
Fonte: (1) IBGE, Censo Demográfico de 2010.o Territorial Brasileira.  

  (2) IBGE, Estimativas da população residente no Brasil e Unidades da 

Federação com data de referência em 1º de julho de 2020.  

 

Governador Valadares, além de ser o maior em extensão territorial, também 

é o município mais populoso tanto na região geográfica intermediária quanto da região 

geográfica imediata da qual faz parte e dá nome. Abrangendo uma área de 2.342,32 

km2, possuindo uma população de 263.689 habitantes e uma densidade demográfica 

de aproximadamente 113 habitantes por km2 – segundo os dados do Censo 

Demográfico de 2010 –, Governador Valadares era então o 9º município mais 

populoso do estado de Minas Gerais e 91º do país. A sua população representava 
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35,3% da população da região geográfica intermediária da qual faz parte e 60,9% da 

população da região imediata. Com uma população estimada, no ano de 2020, de 

281.046 habitantes, o peso da sua população permaneceu praticamente o mesmo, 

representando esse 36,3% da população de sua região geográfica intermediária e 

61,7% de sua região imediata.   

 

Figura 2 – Mapa da Região Geográfica Imediata de Governador Valadares 

 

 

Governador Valadares possui uma posição estratégica do ponto de vista 

geoeconômico, estando situado a 311 km da capital mineira, Belo Horizonte (MG), a 

420 km de Vitória (ES), a 580 km do Rio de Janeiro (RJ), a 891 km de São Paulo e 

1.045 km de Brasília (DF). O município é cortado por três rodovias federais, com 

destaque para a BR 116, que liga Fortaleza, no estado do Ceará, a Jaguarão, no Rio 

Grande do Sul. Além da BR 116, Governador Valadares é cortada pela BR 381, que 

liga o município de São Mateus (ES) ao de São Paulo (SP) – passando pela capital 

mineira, Belo Horizonte – e a BR 259, que liga a cidade ao Espírito Santo e ao centro 

do estado de Minas Gerais, até encontrar a BR 040, ao norte de Belo Horizonte, 

ligando a cidade a Brasília (DF).   
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O município é também cortado pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, 

pertencente à mineradora Vale, única ferrovia nacional com tráfego diário regular de 

passageiros, que liga Belo Horizonte (MG) à Cariacica, na região metropolitana de 

Vitória (ES). Pertencente à empresa Vale, a ferrovia, além de ser utilizada 

principalmente para escoar a produção de minério de ferro do estado de Minas 

Gerais, possui um dos poucos trens de passageiros operando regularmente no país. 

Na Figura 03, fica clara a condição de entroncamento rodoferroviário de Governador 

Valadares, o que favorece para que o município seja também o principal polo 

econômico da região, sendo responsável por 76,5% do produto interno bruto (PIB) 

de sua região geográfica imediata.  

 

Figura 3 –  Principais rodovias e ferrovia que cortam o município de Governador 

Valadares.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Governador Valadares (PMGV).  
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Tabela 2 –  Região Geográfica Imediata de Governador Valadares: valor 

adicionado bruto total e por setores de atividade e PIB per capta – 2018  

Nome do município  

Valor adicionado bruto, a preços correntes (R$1.000,00)  PIB per 

capita   

(R$ 1,00)  
Agropecuária  Indústria  Serviços  

Administração 

pública  
Total  

Alpercata  4.436,08  6.747,61  30.180,37  32.789,75  74.153,82  10.644,77  

Capitão Andrade  3.742,43  2.068,62  13.409,99  26.765,85  45.986,89  8.755,54  

Conselheiro Pena  26.180,70  16.344,20  126.301,58  98.406,82  267.233,30  12.474,09  

Coroaci  20.460,58  12.272,44  29.372,23  44.032,33  106.137,57  10.900,15  

Divino das Laranjeiras  4.301,24  2.879,40  15.807,83  23.528,09  46.516,55  9.710,65  

Engenheiro Caldas  6.242,18  5.143,22  49.111,05  47.589,82  108.086,28  10.464,07  

Fernandes Tourinho  2.848,30  6.694,58  11.145,17  17.152,13  37.840,17  11.626,24  

Frei Inocêncio  5.497,48  10.788,14  42.476,61  36.429,04  95.191,26  10.640,18  

Galiléia  8.780,79  11.211,39  30.577,46  31.030,50  81.600,13  12.480,00  

Goiabeira  3.099,22  1.320,73  14.068,66  17.664,44  36.153,05  11.478,87  

Gonzaga  3.451,44  2.259,41  15.492,30  27.977,51  49.180,65  8.321,54  

Governador Valadares  30.362,55  629.160,78  3.646.699,84  1.281.973,03  5.588.196,19  22.278,79  

Itanhomi  8.588,73  6.577,18  45.927,14  50.625,50  111.718,55  9.486,02  

Jampruca  14.603,59  2.323,74  11.673,09  24.815,98  53.416,40  10.150,22  

Marilac  5.563,31  1.836,83  12.003,82  20.783,30  40.187,26  10.076,14  

Mathias Lobato  2.568,03  1.483,40  9.629,34  17.612,04  31.292,82  10.142,25  

Nacip Raydan  2.486,21  1.036,31  7.478,11  16.880,07  27.880,70  8.882,73  

Santa Efigênia de Minas  7.664,56  1.615,61  12.436,12  21.375,80  43.092,10  10.031,52  

São Geraldo da Piedade  3.078,37  900,23  11.217,46  19.845,39  35.041,44  9.044,73  

São Geraldo do Baixio  4.082,84  1.744,17  11.883,31  19.867,08  37.577,40  9.860,70  

São José da Safira  1.511,48  2.245,22  11.952,61  21.317,34  37.026,65  9.057,75  

Sardoá  8.573,01  2.206,83  19.763,37  28.019,48  58.562,69  9.815,78  

Sobrália  5.012,53  2.516,21  17.295,67  26.084,80  50.909,21  9.445,23  

Tarumirim  12.220,54  7.308,95  59.448,61  59.243,33  138.221,42  10.076,86  

Tumiritinga  7.460,49  2.383,76  16.369,24  27.899,50  54.112,99  8.351,16  

Virgolândia  5.782,77  1.756,81  13.725,48  24.763,69  46.028,75  8.764,88  

Total  208.599,44  742.825,75  4.285.446,46  2.064.472,60  7.301.344,24  17.672,97  

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). PIB municipal – 2010-2018.  

  

A tabela acima deixa claro o pouco dinamismo econômico da RGIM-GV. O 

valor do seu PIB, no ano de 2018, foi de aproximadamente 7,3 bilhões de reais, 

sendo que o valor adicionado bruto pelo setor da indústria representou 10,2% desse 

total, enquanto o da agropecuária contribuiu apenas com 2,9%. O valor adicionado 
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bruto pela administração pública – defesa, educação e saúde públicas, além da 

seguridade social – representou 28,8% do PIB total e pelo setor de serviços foi de 

58,7%. Cabe ressaltar que, considerando os 26 municípios de forma isolada, temos 

que em 21 (80,8%) a administração pública foi o setor que mais contribuiu para o 

PIB municipal. Os outros cinco municípios apresentaram os serviços como principal 

setor a contribuir para o PIB, sendo eles: Conselheiro Pena (47,1%), Engenheiro 

Caldas (45,4%), Frei Inocêncio (44,6%), Governador Valadares (65,3%) e Tarumirim 

(43,0%). O PIB per capita da RGIM-GV foi de R$17.762,97, apresentando um valor 

médio, por município, de R$10.498,49.  

Considerando apenas os dados do município de Governador Valadares, 

temos que o seu PIB total em 2018 foi de aproximadamente 5,6 bilhões de Reais. 

Para além da grande participação de seu PIB no da região imediata da qual faz parte 

(76,5%), já destacado anteriormente, temos que valor adicionado bruto pelo setor da 

indústria foi baixo, representando 11,3% do PIB municipal, e o adicionado pelo setor 

agropecuário representou apenas 0,5%, logo o setor de serviços agregado com a 

administração pública foi responsável por quase 90,0% do PIB municipal. O seu PIB 

per capita foi de R$22.278,79, o maior de sua região geográfica imediata e ocupando 

202ª posição entre 853 municípios do estado de Minas Gerais e a 2.106ª entre 5570 

municípios brasileiros.  

Vale ressaltar que, em 2018, Governador Valadares possuía 7.534 

empresas em atividade e 22,1% de sua população ocupada, sendo o salário médio 

mensal equivalente a 2,1 salários-mínimos, o que o colocava na posição 117 entre 

os municípios de Minas Gerais e 1.693 no país.   

Considerando o índice de desenvolvimento humano dos municípios (IDHM) 

da RGIM-GV em 2010, temos que apenas Governador Valadares (0,727) foi 

classificado como possuindo alto desenvolvimento humano. Os municípios de Nacip 

Raydan e São José da Safira apresentaram IDHM entre 0,50 e 0,59, o que os 

colocavam na categoria com baixo desenvolvimento humano. Todos os demais 23 

municípios se caracterizavam por possuírem um índice de desenvolvimento humano 

médio, com valores variando entre 0,60 e 0,69. De uma forma geral, como pode ser 

observado na Tabela 03, houve uma considerável melhora nos seus indicadores 

sociais da RGIM-GV entre 1991 e 2010. Em 1991, com exceção de Governador 

Valadares, cujo IDHM o classificava na faixa de baixo desenvolvimento humano, os 
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demais 25 municípios da sua região imediata se enquadravam no perfil de 

municípios com muito baixo índice de desenvolvimento humano. 

 

Tabela 3 –  Região Geográfica Imediata de Governador Valadares: Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 1991, 2000 e 2010  

 

 

Com relação aos indicadores educacionais, a taxa de escolarização de 

crianças e adolescentes com idade entre 6 a 14 anos de idade, em 2010, era de 

97,2%, o que colocava Governador Valadares na 541ª posição em relação aos 

municípios mineiros (853), na 3.382ª entre os do país (5.570) e 16º em sua região 

geográfica imediata (26). Em 2017, o índice de desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) referente aos anos iniciais do ensino fundamental, na rede pública, foi 6,1, 

colocando o município na posição 510, dentro do estado de Minas Gerais e 1.900 no 

país. Entre os 26 municípios, que compõem a RGIM-GV, ocupava apenas a 9ª 
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posição. Com relação ao IDEB referente aos anos finais do ensino fundamental (4,1), 

a posição do município é ainda pior, ficando em 10º dentro de sua região geográfica 

imediata, 621ª no estado e 3.402ª no país. Em Governador Valadares havia, no ano 

de 2018, 111 estabelecimentos de ensino fundamental e 46 de ensino médio, 

contando com a atuação de 2.012 e 843 professores, respectivamente. No mesmo 

ano, o número de matrículas no ensino fundamental foi de 34.742 e, no ensino 

médio, 11.094.   

Para o Brasil, o novo Plano Nacional de Educação – PNE, que vigora até 

2024, identificou a existência de 101.247.340 pessoas com 18 anos ou mais que não 

concluíram o ensino médio, em um total de 135 milhões de pessoas. Na Mesorregião 

do Vale do Rio Doce, conforme dados do governo de Minas Gerais, a década de 1990 

começou com apenas 6% dos estudantes que iniciaram o Ensino Fundamental, 

conseguindo chegar ao Ensino Médio. Já em Governador Valadares, como referência 

de melhor situação, especialmente pelo fato de ser polo geoeducacional, em 1991, 

era 13,07% a porcentagem de jovens de 18 a 20 anos que concluíam o Ensino Médio. 

Essa situação melhorou expressivamente em 2010, quando se atingiu a marca de 

40,90% de jovens de 18 a 20 anos com Ensino Médio completo, segundo o Atlas do 

Desenvolvimento Humano (2010). Essa melhoria, no entanto, não foi suficiente para 

melhorar o posicionamento de Governador Valadares em relação aos demais 

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

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

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

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

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

(2024), determina que 80% dos professores que atuam na educação básica tenham 

concluído curso de Pós-graduação stricto ou lato sensu em sua área de atuação. Para 

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

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

professores sem curso superior ou, simplesmente, não habilitados. Se combinarmos 

esse desafio com a meta 16, temos reforçado a importância da Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE no município e na região, pois, historicamente – e, por muito 

tempo, foi a única instituição de ensino superior – vem participando do esforço de 

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

qualificação em pós-graduação na sua região geoeducacional.   
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Isso se demonstra no número de egressos de nossos cursos de graduação 

onde mais de 30.000 pessoas já se formaram e nos cursos de pós-graduação que 

entre 2016 e 2020 formou mais de 270 alunos, sempre com ofertas em áreas diversas 

e na modalidade presencial e a distância. Além do nosso mestrado em Gestão 

Integrada do Território que já formou 218 mestres e possui ainda 56 alunos cursando 

o mestrado.  

Na última década, houve uma expressiva expansão das universidades 

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

Minas Gerais foi muito favorecido, possuindo, atualmente, o maior número de 

instituições entre as unidades da federação. No mesmo período, cresceu 

significativamente o número de Instituições de Ensino Superior - IES particulares. 

Esse processo criou dificuldades para as poucas IES comunitárias existentes no 

Estado de Minas Gerais, incluindo a UNIVALE. As instituições educacionais mineiras 

(públicas, comunitárias e particulares) estão concentradas nas regiões Central 

Mineira, Zona da Mata, Sul e Sudoeste de Minas e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.   

Os cursos de bacharelado diurnos são oferecidos quase exclusivamente 

pelas universidades federais. Na área das engenharias, fora das quatro regiões 

mencionadas, destaca-se a UNIVALE, que, até pouco tempo, era a única instituição 

de ensino superior a oferecer cursos nessa área.  

Em conformidade com o PNE, a Meta 12 busca elevar a taxa bruta de 

matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 

33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos. 

Isso exige um esforço contínuo para que se chegue a um resultado satisfatório. 

Governador Valadares tem se firmado como um polo educacional, pela presença de 

duas Instituições Federais de Ensino Superior (UFJF e IFMG), de uma Instituição de 

Ensino Superior Comunitária (UNIVALE) e de pelo menos mais três Instituições de 

Ensino Superior particulares (Pitágoras, UNIPAC e FADIVALE), além do polo da 

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

EaD. 

Dessa forma, os motivos apresentados demonstram que o papel da 

UNIVALE, como universidade e única IES privada comunitária com credenciamento 

na região, é fundamental para o desenvolvimento local, regional e do país, dada a 

influência do município onde está instalada, suas atividades de extensão e pesquisa, 

bem como a possibilidade de contribuição efetiva que vise ao desenvolvimento 
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regional e do país, considerando a proposta de expansão do atendimento com 

ampliação da oferta de cursos na modalidade a distância – EaD.  

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

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

instituidores. Essa grande extensão territorial mencionada acima se encontra 

relativamente desprovida de meios adequados para ter acesso à formação 

universitária no nível da pós-graduação stricto sensu.  

O Programa de Mestrado em Ciências Biológicas da Universidade Vale do 

Rio Doce - UNIVALE, área de concentração Imunopatologia das Doenças 

Infecciosas e Parasitárias, foi aprovado pela portaria 679/2006 em 15/03/2006, com 

base no Parecer 474/2005. O Curso contou com a parceria do Instituto René Rachou 

(FIOCRUZ/Belo Horizonte) e o NuPEB/UFOP e formou 72 mestres até 2015.   

O Ministério da Saúde, em abril de 2014, por meio da Secretaria de 

Vigilância em Saúde e do Departamento de Gestão da Vigilância em Saúde divulgou 

o Chamamento 05/2014 de Propostas de Iniciativas Educacionais aplicadas à 

Vigilância em Saúde. A finalidade era selecionar propostas que contribuíssem para 

o desenvolvimento de iniciativas educacionais para qualificar os trabalhadores 

atuantes na Vigilância em Saúde no Brasil, contribuindo com o fortalecimento das 

ações de Vigilância em Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir 

dos níveis e áreas temáticas propostas, um grupo de pesquisadores da UNIVALE 

propôs o Mestrado Profissional Vigilância em Saúde, tendo sido recomendado pelo 

Comitê Técnico. Apesar disso, a oferta desse curso não foi iniciada por falta de 

inserção orçamentária do Governo Federal da época, apesar da proposta ter sido 

aprovada em 04 de novembro de 2014 pelo Departamento de Gestão da Vigilância 

em Saúde.  

Importante destacar que em 2015, a UNIVALE apresentou a proposta de 

oferta do mestrado profissional na área de concentração da Saúde Pública: 

vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, justificada pelo histórico 

de atuação da instituição na oferta de cursos nesta área, bem como a inserção social 

e o caráter extensionista desses. A partir do entendimento de que a 

interdisciplinaridade é um dos conceitos nucleares para consolidação das políticas 

públicas na área da saúde e entendida como uma competência que resulta de um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, iniciou-se em 2013 discussões 

sobre a proposta de criação de um Mestrado Profissional em Saúde Pública, que 
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buscasse responder às questões de vigilância, prevenção e controle de doenças 

transmissíveis. Foram realizadas reuniões e oficinas, no decorrer de 2014, com os 

professores envolvidos na construção da proposta.   

Em 2015, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE apresentou à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES a proposta 

de oferta de novo curso de mestrado na área de Saúde Coletiva. O projeto foi 

concebido e elaborado por um grupo de docentes da instituição com experiência na 

pós-graduação stricto sensu vinculada às áreas de Ciências da Saúde e Ciências 

Humanas, com a participação dos demais segmentos da comunidade acadêmica.  

O projeto partiu das perspectivas da consolidação da Reforma Sanitária 

Brasileira e do Sistema Único de Saúde do país que demandou um contingente 

expressivo de profissionais de nível superior capacitados para integrar os quadros 

do SUS em diversas modalidades de atuação: gestão de sistemas locais de saúde, 

gestão de unidades de saúde, administração de custos e auditoria, gestão de 

informação, gestão de recursos humanos. Também do fato de que o fortalecimento 

dos processos de reorientação do modelo de atenção, com ênfase na proposta de 

promoção da saúde, necessita ser respaldado pela formação de profissionais em 

saúde capazes de assumir os desafios dessa transformação, atuando no contexto 

da descentralização, da participação social e da atenção em saúde como atores e 

agentes de mudanças positivas na organização e funcionamento dos sistemas de 

saúde e serviços de saúde.  

A proposta de oferta do mestrado na área da Saúde Coletiva se justificou 

pelo histórico de atuação da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE na oferta de 

cursos nesta área, bem como a inserção social e o caráter extensionista destes, além 

do seu empenho e compromisso com a qualificação profissional da região e 

atendimento às demandas regionais. Quanto ao mercado de trabalho, evidenciou-se 

uma possibilidade de absorção do profissional qualificado em Saúde Coletiva tanto 

no setor público – inserindo-se nos processos de formulação de políticas setoriais, 

gestão de sistemas e serviços de saúde e na produção tecnológica – como no setor 

privado, notadamente na esfera do sistema de saúde suplementar. Vislumbrou-se 

um horizonte promissor de atuação dos egressos deste curso abrangendo a 

produção, refinamento, aplicação de métodos, ferramentas e práticas em 

planejamento, epidemiologia, avaliação, vigilância em saúde, educação e 

comunicação em saúde.  
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Nesse sentido, o esforço dos docentes permitiu aprovar vários projetos de 

pesquisa junto à FAPEMIG, CNPq, VALE, SETEC, MDA, MDS, entre outros, com 

expressiva captação de recursos. Por sua vez, a Universidade criou um programa 

de bolsa de iniciação científica próprio e, ao mesmo tempo, recebeu uma cota 

expressiva de BIC da FAPEMIG. Diante disso, o esforço coletivo, se destaca na 

realização anual do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE, desde 

2003. Das propostas de APCN elaboradas na segunda metade da década de 2000, 

se obteve sucesso em uma das propostas, previstas no Plano Diretor do Programa 

de Gestão Integrada do Território (Resolução CONSEPE 031/2005). A Proposta do 

Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território – 

GIT/UNIVALE foi aprovada para a área de concentração em Estudos Territoriais, 

reconhecido pela Portaria do MEC Nº 448/2008, de 10 de abril de 2008, conforme 

parecer do CNE/CES Nº 28/2008, de 19 de fevereiro de 2008, aprovado na reunião 

do CTC, de 10 a 14 de dezembro de 2007 (98º Reunião).  Na década seguinte, houve 

o esforço para aprovar dois APCN: o Doutorado do GIT/UNIVALE (2011) e Mestrado 

Interdisciplinar em Saúde (2012). Essas propostas não tiveram sucesso por 

diferentes razões, apesar de serem consideradas de qualidade. Particularmente no 

caso da proposta do Doutorado do GIT houve um equívoco por parte da CAPES no 

processo de encaminhamento da proposta para o Comitê de Área errado, somente 

identificado três anos depois, apesar dos recursos feitos.  

As mudanças no cenário da Educação Superior na década passada 

afetaram consideravelmente as IES Comunitárias. O que atrasou os planos da 

UNIVALE de oferta da pós-graduação stricto sensu. Entretanto, no “Planejamento 

Estratégico para Pesquisa e Pós-graduação”, realizado em 2019, foi aprovada a 

meta de apresentar três APCN até o ano de 2021: Doutorado do GIT, Mestrado 

Interdisciplinar Profissional em Saúde, Ambiente e Inovação (buscando atender a 

área da Saúde e afins), e Mestrado Interdisciplinar Profissional em Gestão de 

Conflitos, direitos e humanidades (buscando atender a área do Direito e afins), cuja 

decisão se fundamentou na análise do ambiente interno e externo da UNIVALE. 

Como se verifica pela realidade demonstrada neste PDI, o compromisso estruturador 

da Universidade é participar do desenvolvimento político-ético, estético-cultural, 

socioeconômico, científico e tecnológico do território no qual está inserida, com 

ênfase na atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por intermédio da formação 
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superior de qualidade, da pesquisa, da pós-graduação stricto sensu e da inserção 

social e comunitária.  

Ressalta-se que Governador Valadares é o polo geoeducacional da região, 

o que se caracteriza por fatores históricos e geográficos preocupantes, 

especialmente a dificuldade de manter uma dinâmica de desenvolvimento 

compatível com os ritmos estadual e nacional. O quadro regional exige um esforço 

conjunto para responder ao desafio de (re)criar e de alterar o curso dos 

acontecimentos na direção do atendimento à legislação educacional.  

Seguindo seu compromisso com o ensino de qualidade e buscando a 

ampliação de suas atividades, em 2017, a UNIVALE foi credenciada para a oferta de 

cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância, por meio da Portaria 

MEC nº 820, publicada no Diário Oficial da União de 06/07/2017 e para a oferta de 

cursos de graduação pela Portaria nº 918, publicada do Diário Oficial da União de 

16/08/2017.  

A partir desse credenciamento a instituição ofertou os seguintes cursos na 

modalidade a distância: 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO  

1. Administração  

2. Gestão de Recursos Humanos  

3. Engenharia Civil  

4. Sistemas de Informação  

5. Design Gráfico  

6. Pedagogia  

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  

1. Docência do Ensino Superior  

2. Psicopedagogia  

3. Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho  
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4. Gestão da Comunicação e Mídias Sociais  

5. Saúde Mental e Atenção Psicossocial  

6. Psicologia/psicanálise: clínica com crianças e adolescentes  

7. Gestão em Saúde Pública  

8. Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas  

9. Direito Civil e Processo Civil  

10. Análises Clínicas e Gestão de Laboratório  

Em 2021, a UNIVALE ampliou o seu catálogo de cursos, mantendo a oferta 

de 28 (vinte e oito) cursos de graduação presenciais agrupados em quatro Núcleos, 

sendo: Núcleo da Saúde, Núcleo das Ciências e Tecnologia, Núcleo da 

Comunicação e Humanidades e Núcleo das Licenciaturas; 07 (sete) cursos de 

graduação e 10 (dez) cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade EaD, o 

curso stricto sensu na área interdisciplinar, Gestão Integrada do Território, além do 

Programa de Doutorado Interinstitucional - DINTER em parceria com a UFSC, e 

ainda desenvolve projetos de pesquisa e extensão. Seguindo seu Planejamento 

Estratégico para Pesquisa e Pós-graduação, realizado em 2019, a instituição 

submeterá à CAPES três APCN no ano de 2021: Doutorado do GIT, Mestrado 

Interdisciplinar Profissional em Saúde, Ambiente e Inovação (buscando atender a 

área da Saúde e afins), e Mestrado Interdisciplinar Profissional em Gestão de 

Conflitos, direitos e humanidades (buscando atender a área do Direito e afins), cuja 

decisão se fundamentou na análise do ambiente interno e externo da UNIVALE. 

Com o funcionamento em dois campi universitários no município de 

Governador Valadares-MG,  a UNIVALE possui uma rede de serviços comunitários 

em espaços próprios; entre eles estão a Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz e a 

Biblioteca Setorial, que dispõem de um dos maiores acervos da região, constituído 

de materiais em diversos formatos, inclusive virtual, abrangendo os vários campos 

do conhecimento, com concentração nas áreas dos cursos ministrados na 

Instituição, além de uma eficiente base de dados que pode ser consultada por meio 

da internet.  
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No cumprimento de sua missão e exercendo seu compromisso com a 

comunidade, a UNIVALE concebe a extensão como espaço de relação com a 

comunidade, onde possibilita a formação profissional e se consolida como espaço 

privilegiado de produção do conhecimento, diálogo e intervenção. Esse conjunto de 

ações se articula em busca da superação de diversos problemas como as 

desigualdades, promovendo, prioritariamente, o desenvolvimento local e regional. 

Na UNIVALE, a extensão compreende Programas, Projetos, ações 

pontuais curriculares e Prestação de Serviços. Seus proponentes buscam 

compreender as demandas da comunidade, promovendo o constante diálogo com 

esta. Por meio de planejamento, pautado em estudos teóricos e demandas 

provenientes da própria comunidade, os professores e alunos in loco aprendem na 

prática como intervir nas questões apresentadas.  

Ganha a Universidade, que dá sentido social ao conhecimento, e oferece 

aos seus alunos a partir da participação nas ações extensionistas uma dimensão 

prática do saber, além de uma formação humana e cidadã. Ganha a comunidade 

que é atendida em suas necessidades, no intuito de melhorar a qualidade de vida e 

promover a sua organização política e social.  

Essas atuações extensionistas podem ser comprovadas por intermédio dos 

programas e projetos ofertados, os quais afirmam e reforçam o seu papel enquanto 

universidade comunitária e socialmente responsável. 

As Clínicas Odontológicas atendem a comunidade desde 1982 por meio de 

programas de atenção específica a idosos, gestantes e bebês, tendo realizado mais 

de 180.000 procedimentos nos últimos 5 anos. É considerada referência nacional em 

atendimento a pacientes com necessidades especiais, contando com uma equipe 

multidisciplinar altamente qualificada, no Polo Integrado de Assistência Odontológica 

ao Paciente Especial (PAOPE), realizando mais de 8.000 procedimentos nos últimos 

anos.  

O Ambulatório de Lesões, também unidade de referência para toda a 

região, oferece atendimento à comunidade no diagnóstico, acompanhamento, 

tratamento e prevenção de feridas, realizando em média 2000 procedimentos por 

ano. 

A UNIVALE conta ainda com dois laboratórios de Anatomia Humana 

equipados com peças anatômicas, além dos Laboratórios de Microbiologia, 

Parasitologia e de Imunologia, que dão suporte a vários cursos das áreas da saúde 
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e ciências exatas, e o Centro de Fisioterapia, com uma moderna estrutura, que 

atende pacientes da comunidade, onde mais de 13.500 pacientes foram atendidos 

no período entre 2016 e 2020. Há também o Centro de Atendimento Interdisciplinar 

de Geriatria e Gerontologia – CAIGE, programa que tem caráter interdisciplinar, que 

visa promover, por meio da atenção multidisciplinar e capacitada, qualidade de vida 

e bem-estar aos idosos da região. O CAIGE atende regularmente cerca de 80 idosos 

na faixa etária entre 50 e 80 anos, com inúmeras atividades e contabiliza mais de 

4000 atendimentos já realizados.  

É também diferencial o Serviço de Psicologia Aplicada – SPA que realiza 

atendimentos de baixo custo a adultos, crianças e famílias, além de orientação 

vocacional, psicologia escolar e jurídica. A Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE possui convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, por 

meio do qual a Instituição realiza um trabalho de humanização no atendimento 

psicológico inicial dos familiares das vítimas que chegam ao Instituto Médico Legal 

(IML) de Governador Valadares. O atendimento é feito pelos alunos do curso de 

Psicologia, sob supervisão dos professores. Entre 2016 e 2020 mais 14.000 

atendimentos foram realizados.   

A Universidade iniciou em 2021 a regulamentação da prestação de serviços 

na área da saúde por meio das Clínicas Integradas da UNIVALE, sendo Clínica 

Escola, espaço de integração ensino-serviço e prestação de serviços na atenção 

integral à saúde, inserida na Rede de referência e contrareferência do SUS. A 

proposta é para realizar atividades regulares de aulas práticas do currículo e de 

estágios obrigatórios para os discentes dos cursos de graduação e pós-graduação 

do Núcleo da Saúde, sendo composta por 13 (treze) ambulatórios e serviços: 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME- UNIVALE), Ambulatório de Lesões 

Dermatológicas, Clínicas Odontológicas UNIVALE, Polo Integrado de Assistência 

Odontológica ao Paciente Especial (PAOPE), Ambulatório de Nutrição, Clínica de 

Estética e Cosmética, Serviços de Biomedicina, Serviço de Psicologia Aplicada – 

SPA, Clínica de Fonoaudiologia, Clínica de Fisioterapia UNIVALE, Laboratório de 

Assistência Farmacêutica – LASFAR, Centro Esportivo UNIVALE – CEU, Serviços 

Relacionados com o Controle Regional de Zoonoses. 

As Clínicas Integradas UNIVALE seguirão as normatizações exaradas 

pelos Conselhos Profissionais e as legislações pertinentes ao ensino superior e à 



49 
 

 

prestação de serviços na área da atenção integral à saúde e poderão firmar 

parcerias, com prioridade ao Sistema Único de Saúde. 

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do curso de Direito destina-se à 

realização de atividades de práticas jurídicas simuladas e de arbitragem, 

negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais, bem como estágio 

supervisionado e oferta de visitas orientadas, em conformidade ao Projeto 

Pedagógico do Curso e respectivos Planos de Ensino das disciplinas. O Escritório 

de Assistência Judiciária – EAJ, os núcleos do Juizado de Conciliação do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

– CEJUSC são espaços dentro da UNIVALE em que a comunidade encontra apoio 

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

CEJUSC no período de 2014 a 2020 realizou mais de 16.500 audiências, resolvendo 

pendências da comunidade de Governador Valadares e região. O Escritório de 

Assistência Judiciária - EAJ iniciou suas atividades em 1997 e desde então, realiza 

cerca de 30 novos atendimentos por mês, entre fevereiro e novembro de cada ano, 

totalizando 300 (trezentos) atendimentos anuais, entre processos judiciais, acordos 

e conciliações. Além disso, desde o ano de 2008, a coordenação do EAJ organiza o 

Balcão da Cidadania da UNIVALE, que já está em sua décima terceira edição. Nesse 

evento, acontecem as audiências de Conversão de União Estável em Casamento, 

sendo que, cerca de 2.000 (dois mil) casamentos já ocorreram, desde a sua primeira 

edição, beneficiando, com isso, inúmeras famílias. 

Pelo exposto neste breve histórico, as ações da UNIVALE, há mais de 

cinquenta anos contribuem para o prosseguimento das ações de ensino, pesquisa e 

extensão, sendo considerada a única IES privada comunitária no perfil de 

Universidade em toda a sua macro região, o que é fundamental para contribuir com 

o atendimento às demandas de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e 

cultural em sua área de abrangência. 

Além da mantença da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, a FPF 

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

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

Possui também convênio com mais de 500 (quinhentas) empresas concedentes de 

estágio para os alunos dos diversos cursos de todas as áreas de ensino da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE e da ETEIT, com inúmeras vagas de 

estágio.  
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A fundação mantenedora oferta também o Programa de Bolsas para 

Demanda Individual – BDI para atendimento aos alunos de baixa renda; participa do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI e do Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES, tem um programa institucional para oferta de bolsas/descontos 

para membros do mesmo grupo familiar; oferta um desconto antecipado como 

estímulo – desconto de 2% (dois por cento) no valor da mensalidade a todos os 

alunos de graduação e pós-graduação que efetuem o pagamento até o dia 1º de 

cada mês, proporcionando a sustentabilidade financeira. Oferta desconto aos 

egressos da Instituição para cursos de graduação e pós-graduação. A Instituição 

possui ainda convênios com diversos parceiros para concessão de desconto de 10% 

(dez por cento) a associados e convênio para financiamento estudantil com o Banco 

Bradesco e Santander para o Curso de Medicina e com a cooperativa de crédito 

UNICRED para todos os cursos de graduação; há ainda as bolsas de desconto 

concedidas por meio do Sindicato dos professores e do Sindicado dos Auxiliares de 

Administração Escolar do Nordeste Mineiro para os sindicalizados e seus filhos; a 

Instituição concede também aos seus funcionários estudantes uma bolsa de 

demanda individual de percentual variado.  

Entre bolsas filantrópicas, originadas de convênios, descontos concedidos 

pela mantenedora, financiamentos e descontos por pagamentos antecipados, foram 

beneficiados em 2018: 5.115 alunos, em 2019: 6099 alunos e em 2020: 6.470 alunos.  

A Fundação Percival Farquhar - FPF e a Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE desempenham um importante papel na manutenção e preservação dos 

valores sociais e culturais do município de Governador Valadares e região, por meio 

dos cursos ofertados, da pesquisa e extensão que certamente colaboram para o 

desenvolvimento econômico e social desses lugares, onde destacam-se alguns 

cursos de graduação da modalidade presencial entre os seus mais de 20 cursos em 

oferta, como Agronomia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, 

Medicina, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Medicina Veterinária e Odontologia.  

Ressalte-se ainda, o Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) 

que é um ambiente inovador criado com o propósito de disseminar a cultura 

empreendedora no meio acadêmico e promover o desenvolvimento social e 

econômico da microrregião de Governador Valadares. O NUVEM tem como objetivo 

gerir a política de inovação tecnológica da Universidade Vale do Rio Doce - 
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UNIVALE, fomentando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares de inovação 

que satisfaçam as demandas sociais, econômicas e tecnológicas da região.  

Por fim, a UNIVALE se traduz, historicamente, em uma instituição que 

busca continuamente, como entidade educadora, a função de mediadora e 

promotora de reflexões de como utilizar o conhecimento para a elaboração de 

estratégias na promoção da saúde, da paz e do bem-estar de toda a comunidade 

regional.  

 

1.3 MISSÃO, VISÃO, VALORES E NEGÓCIO 

 

1.3.1 Missão  

 

Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de 

profissionais competentes, éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano 

e regional.  

 

1.3.2 Visão  

 

Ser referência como instituição educacional inovadora, comunitária e 

inclusiva.  

 

1.3.3 Valores  

 

Compromisso com:  

I. a excelência na formação;  

II. a responsabilidade social e ambiental;  

III. comportamento ético;  

IV. transparência na comunicação;  

V. respeito à vida e à pluralidade;  

VI. resiliência;  

VII. empatia;  

VIII. cuidado com as pessoas.  
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1.3.4 Negócio  

 

A transformação de vidas por meio da educação.  

A UNIVALE apresenta, por meio do quadro abaixo, estratégias para a 

consolidação de sua missão, visão e valores.  

 

 

1.4 OBJETIVOS, FINALIDADES E PLANO DE METAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

1.4.1 Objetivos institucionais 

 

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

e Visão já descritas anteriormente, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem 

por objetivos:  

I. criar e manter serviços educacionais;  

II. incentivar o diálogo interdisciplinar, a integração entre os diversos ramos 

do saber e a reflexão crítica sobre problemas humanos;   
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III. participar do processo de desenvolvimento regional, estadual e nacional, 

como instituição formadora de profissionais qualificados;  

IV. cooperar com as instituições, entidades públicas e privadas, nacionais e/ou 

internacionais, na realização de pesquisas, na elaboração de projetos e na 

prestação de serviços, prestando-lhes assistência, segundo as suas 

possibilidades;  

V. integrar-se ao processo produtivo regional, como prestadora de serviços, 

em seus campos de atuação;  

VI. atuar na estrutura educacional como órgão de colaboração com os poderes 

instituídos na realização das finalidades da educação;  

VII. colaborar com os poderes públicos e entidades privadas no estudo e 

solução de problemas de interesse social, particularmente da região em 

que se localiza.  

  

1.4.2 Finalidade da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE  

 

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

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

finalidade:  

I. formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira, bem como colaborar com sua formação contínua;  

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

pensamento reflexivo;   

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

estudantes;  

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

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

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

vive;   

V. fomentar o diálogo interdisciplinar, a integração entre os diversos ramos do 

saber, a reflexão crítica sobre problemas humanos, a investigação da 

verdade;   
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VI. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, 

comunicando o saber por meio do ensino, de publicações e de outras 

formas de comunicação;   

VII. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração;   

VIII. incitar o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais;  

IX. prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela uma 

relação de reciprocidade;   

X. promover a extensão aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e dos benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;   

XI. cooperar com o desenvolvimento social, econômico, cultural da região;  

XII. cooperar com entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou 

internacionais, para a realização de pesquisas, elaboração de projetos e 

prestação de serviços, assegurando-lhes, segundo as suas possibilidades, 

assistência técnica;  

XIII. proporcionar ao Corpo Docente e ao Corpo Discente oportunidades de 

participação em programas de desenvolvimento comunitário e regional, 

favorecendo lhes meios para realização de atividades culturais, artísticas e 

desportivas, dentro de suas disponibilidades financeiras;  

XIV. manter intercâmbio de informações e de pessoal com Instituições 

congêneres, nacionais e estrangeiras;  

XV. estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa, produção artística e 

atividades de extensão.  

 

1.4.3 Plano de metas e ações institucionais   

  

DIMENSÃO I – A Missão e o PDI  
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Objetivos:   

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

MEC/INEP e demais instituições reguladoras  

  

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

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

UNIVALE, atenta aos relatórios de autoavaliação institucional e aos documentos de 

referência do MEC/INEP e demais instituições reguladoras.  

  

Ações:   

I. divulgar a identidade corporativa da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE – missão, visão, valores e negócio;  

II. divulgar as políticas institucionais descritas no PPI, mostrando sua 

aplicação, entre outros, nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, no 

atendimento ao discente, na contratação, qualificação e avaliação docente, 

na gestão da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, no relacionamento 

com a comunidade;  

III. divulgar o Relatório de Autoavaliação Institucional construído pela CPA;  

IV. analisar/estudar e divulgar os documentos de referência do MEC/INEP, 

CNE/CES e CONAES para a gestão institucional;  

V. ofertar cursos, oficinas, estudos técnicos e os programas de formação 

continuada com foco nas políticas institucionais e nos documentos 

regulatórios; 

VI. ofertar cursos de pós-graduação lato sensu em Gestão do Ensino Superior 

aos coordenadores de cursos, membros do NDE e Colegiado de Curso; 

VII. ofertar cursos de Extensão para pessoal técnico-administrativo alinhados às 

atribuições regimentais. 

  

Indicadores de desempenho:  

I. identidade corporativa explicitada em espaços da Universidade Vale do Rio  

Doce – UNIVALE e consolidada nas ações institucionais;  
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II. avaliação positiva institucional e dos cursos na autoavaliação da CPA e por 

comissões externas do INEP/MEC;  

III. relatórios de autoavaliação da CPA;  

IV. documentos de referência MEC/INEP e das agências reguladoras de amplo 

conhecimento da comunidade acadêmica; 

V. melhoria do desempenho comprovada por evidências documentais e 

testemunhais. 

  

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

  

Cronograma: Permanente.  

  

2) Implementar o PDI  

  

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

  

Ações:   

I. divulgar para toda a comunidade acadêmica o PDI, bem como, aprofundar 

no conhecimento e aplicação de suas políticas acadêmicas;  

II. definir orçamento comprometido com as metas e cronograma do PDI;  

III.  avaliar sistematicamente o cumprimento das metas e ações previstas no 

PDI;  

IV. elaborar relatórios semestrais de monitoramento.  

  

Indicadores de desempenho: metas programadas, executadas, monitoradas e 

avaliadas conforme cronograma, por meio do Planejamento e Execução 

Orçamentária, Relatório Semestral da CPA e Relato institucional fundamentado com 

descrição e avaliação das ações previstas, fundadas no PDI.  

  

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, CPA.  
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Cronograma: Permanente com elaboração de relatório anual e relato institucional.  

  

Instrumentos de Avaliação para Dimensão I  

I. Planejamento Orçamentário – execução orçamentária;   

II. Relatório e Relato institucional elaborado pela 

CPA.  

  

DIMENSÃO II – Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluindo os 

procedimentos para o estímulo da produção acadêmica, as bolsas de 

pesquisa, de monitoria e demais modalidades.  

  

Objetivos:   

1) Capacitar gestores dos cursos, corpo docente e o corpo técnico- 

administrativo para atuação em consonância com os documentos de referência 

do MEC/INEP, CNE/CES, CONAES e com as Políticas Institucionais da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.  

  

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

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

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

estabelecendo sua atuação com base em tais instrumentos reguladores.  

  

Ações contínuas:  

I. divulgar e debater as concepções filosóficas e as políticas institucionais da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, explicitadas no PPI, orientando 

sua aplicação em todas as atividades da Instituição e em especial nos cursos 

de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu e cursos de extensão;  

II. estruturar os Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs para atuarem 

conformidade com o que estabelece a legislação vigente;  

III. ofertar oficinas de capacitação de coordenadores de curso, NDE, docentes 

e técnico-administrativos para a atuação fundamentada nas resoluções do 
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CNE e da CONAES, nas orientações regulatórias e nas políticas 

institucionais da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

IV. capacitar os colaboradores nos âmbitos geral e específico, em conformidade 

com suas áreas de atuação e considerando as transformações nos campos 

científico-tecnológicos e das relações sociais;  

V. ampliar a estrutura do serviço de apoio e orientação pedagógica para 

coordenadores de curso, NDE e corpo docente.    

  

Indicadores de desempenho:  

I. recredenciamento da instituição e reconhecimento dos cursos por comissões 

externas MEC/INEP;  

II. coordenações de curso, NDE, Colegiado e corpo docente com apoio 

pedagógico efetivo realizando ações sempre pautadas nas políticas 

institucionais e no Projeto Pedagógico Institucional, constante no PDI; 

III. melhoria do desempenho comprovada por evidências documentais e 

testemunhais. 

  

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

coordenadores de curso, NDE, Colegiado e CPA.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

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

 

Meta: atualizar os PPCs, demonstrando plena coerência com a missão da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, com as políticas institucionais definidas 

no PPI e com as orientações definidas pelo CNE e MEC/INEP.  

  

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

com as políticas acadêmicas institucionais da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE, com os objetivos de curso, com o perfil do egresso definido nas Diretrizes 
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Curriculares Nacionais – DCNs e com os indicadores de qualidade definidos nos 

instrumentos de avaliação de curso.  

 

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

reconhecimento pelas comissões de avaliação externa e pela comunidade.  

  

Responsáveis: Pró-Reitoria de Graduação, Assessoria de Graduação, Setor de 

Gestão Pedagógica, Colegiados de Curso e NDE.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

3) Implantar a cultura da avaliação sistêmica dos PPCs  

  

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

MEC/INEP.  

  

Ações:  

I. avaliar sistematicamente, por meio do colegiado de curso e do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE, os PPCs no que se refere ao conteúdo, 

metodologia, infraestrutura disponível, acervo, formas de avaliação;  

II. definir ações decorrentes dos resultados obtidos nas avaliações.  

  

Indicadores de desempenho: bons resultados nas avaliações internas e externas. 

PPCs atualizados e avaliados.  

  

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

  

Cronograma: uma vez ao ano.  

  



60 
 

 

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

fragmentação do conhecimento  

  

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

a fragmentação do conhecimento.  

  

Ações:   

I. empreender atividades interdisciplinares como: projetos integradores, 

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

ações curriculares práticas de extensão, estudos de caso e outros;  

II. implementar sistema de avaliação integradora de desempenho dos 

alunos que abranja o conjunto de conteúdos ministrados até o momento da 

avaliação.  

  

Indicador de desempenho: resultados das avaliações aplicadas nos cursos e do 

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

comissões de avaliação externa.  

  

Responsáveis: Professores, Coordenadores de curso e NDE.  

  

Cronograma: Permanente com ações definidas na construção dos projetos 

pedagógicos de cursos.  

  

5) Incentivar a educação continuada  

  

Meta: aumentar a participação de alunos e egressos em programas de educação 

continuada.  

  

Ações:   
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I. realizar seminários, encontros, congressos, semana científica, palestras e 

debates como instrumento de conscientização para a educação continuada, 

estimulando o desejo e a necessidade de continuidade dos estudos;  

II. ofertar cursos de pós-graduação articulados aos cursos de graduação 

existentes;  

III. estabelecer contato permanente com os egressos para divulgação dos 

novos cursos de pós-graduação e as políticas de desconto.  

  

Indicadores de desempenho:  

I. realização de pelo menos um evento científico/acadêmico por ano para cada 

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

II. captação de pelo menos 3% dos egressos de cada ano para programa de 

pós-graduação oferecido pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.  

  

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

Extensão; Coordenações de Cursos e NDEs.  

  

Cronograma: Permanente.   

  

6) Definir as Atividades Complementares como relevantes no processo de 

formação do aluno  

  

Meta: dar ao componente curricular Atividades Complementares a mesma relevância 

para a formação que as disciplinas/módulos, o Estágio e os Trabalhos de Conclusão 

de Curso, configurando-o como espaço para a formação diferenciada e flexibilidade 

curricular.  

  

Ações:   

I. incentivar a realização de projetos de iniciação científica e de extensão;  

II. fomentar a participação de alunos em encontros, conferências e 

congressos;  
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III. incitar a participação de alunos na monitoria; 

IV. estimular a prática de estudos independentes.  

  

Indicador de desempenho: Atividades Complementares regulamentadas pelo 

colegiado e descritas no relatório anual da CPA com avaliação positiva.  

  

Responsáveis: Colegiado de curso, NDE.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

7) Diminuir a evasão de alunos pelo baixo desempenho acadêmico  

  

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

acadêmicas inferiores a 8%.  

  

Ações:  

I. acompanhar o desempenho dos alunos em cada avaliação cuidando para a 

execução das atividades de nivelamento, durante o processo de ensino-

aprendizagem;  

II. revisar planos de ensino conforme avaliação de resultados acadêmicos;   

III. manter programa de monitoria para apoio a ações de nivelamento;  

IV. criar um instrumento online para que o aluno responda ao solicitar o 

trancamento/ transferência do curso para acompanhamento dos dados.  

  

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

8%.  

  

Responsáveis: Coordenador de curso, NDE, ATI, Secretaria Acadêmica, Gestão da 

Qualidade, Espaço A3 – Apoio ao Aluno.  
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Cronograma: Permanente.  

 

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

  

Meta: estabelecer pelo menos duas ações de internacionalização por ano que 

proporcione oportunidades de internacionalização para a graduação e pós-graduação.  

  

Ações:   

I. buscar continuamente a internacionalização por meio de programas e 

projetos de ensino, nos âmbitos da graduação, extensão, pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu por meio de convênios e acordos de cooperação 

com mobilidade discente e docente firmados com outras instituições 

nacionais e internacionais, bem como compartilhamento da infraestrutura de 

que dispõe para pesquisa; 

II. realizar eventos que contem com convidados internacionais;   

III. apoiar à interlocução dos acadêmicos da graduação e da pós-graduação em 

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

IV. desenvolver e oferecer formação e qualificação que preparem os discentes 

para o mundo globalizado/internacionalizado, adequando, paulatinamente, 

as matrizes curriculares para esse fim.  

  

Indicador de desempenho: duas ações de internacionalização por ano entre 

instituições.  

  

Responsáveis: Reitoria, Pró-Reitorias, Núcleo de Internacionalização, Centro de 

Empregabilidade e Oportunidades - CEO.  

  

Cronograma: Permanente.  
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9) Compatibilizar a oferta de cursos presenciais e a distância com o 

aproveitamento de recursos existentes, a infraestrutura instalada, a 

viabilidade/estabilidade financeiras e as novas demandas do mercado  

  

Meta 1: adequar o portfólio de cursos de graduação presenciais e a distância, para 

fortalecer as áreas com maior demanda e infraestrutura instalada.  

  

Ações:   

I. fazer análise de demanda para todos os cursos em oferta na UNIVALE;  

II. reestruturar, se necessário, o portfólio de cursos, verificando a demanda de 

cursos na modalidade presencial e a distância.  

  

Indicador de desempenho: adequação de oferta de vagas com as demandas 

regionais, o dimensionamento do corpo docente e a infraestrutura disponível.  

  

Responsáveis: Mantenedora e Reitoria.  

  

Cronograma: semestralmente.  

   

Meta 2: prospectar, sempre que possível, novos cursos de graduação presenciais e a 

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

demandas de capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico 

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

inserida.  

 

Ações:  

I. realizar estudos prospectivos e análise de cenários para garantir a oferta 

e execução dos novos cursos e novos polos;  

II. elaborar os projetos pedagógicos;  

III. capacitar docentes e equipes para atuar nos novos cursos e polos;  
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IV. implantar infraestrutura em consonância com os referenciais de 

qualidade e as necessidades dos cursos e polos.  

  

Indicador de desempenho: Novos cursos e polos definidos a partir de análise 

prospectiva de demanda, projeto pedagógico estruturado, corpo docente capacitado, 

curso autorizado, processo seletivo executado e matrículas configuradas dentro do 

número de vagas estabelecido no PPC.  

  

Responsáveis: Mantenedora e Reitoria.  

  

Cronograma: semestralmente.  

 

Meta 3: adequar as vagas dos cursos já existentes, observando o desenvolvimento 

regional e a demanda percebida nos processos seletivos.   

  

Ações:  

I. realizar estudos prospectivos e análise de cenários para garantir a 

adequação de vagas;  

II. elaborar os planos de adequação de corpo docente, infraestrutura física e 

acervo para atendimento às possíveis adequações de vagas.  

  

Indicador de desempenho: readequação das vagas autorizadas em consonância 

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

atendimento.  

  

Responsáveis: Mantenedora e Reitoria.  

  

Cronograma: semestralmente.  

Instrumentos de avaliação da política de ensino de graduação:  

I. análise estatística e analítica da movimentação de alunos por curso;  
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II. relatórios das comissões externas de avaliação;  

III. parecer do Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso;  

IV. relatório da CPA;  

V. resultados do ENADE, CPC, IGC e Exames aplicados pelos Conselhos de 

Classe.  

  

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

pós-graduação lato sensu presencial e a distância.   

 

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

cursos dentro do programa de educação continuada.   

  

Meta 1: ofertar cursos de pós-graduação lato sensu presencial e a distância, por área 

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

de mercado e demandas espontâneas das comunidades interna e externa; órgãos e 

entidades.   

  

Ações:   

I. realizar estudos prospectivos das necessidades de qualificação das empresas 

da região para consolidação de parcerias e oferta de cursos de pós-graduação 

lato sensu nas modalidades presencial e a distância;   

II. elaborar os projetos pedagógicos de cursos de pós-graduação lato sensu 

atendendo ao que estabelece a legislação vigente;   

III.  fazer a divulgação dos cursos em oferta.   

   

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

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

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

de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu, Reitoria e Mantenedora.   

Cronograma: Permanente.   
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Meta 2: Credenciar a UNIVALE junto ao MEC para a oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu na modalidade a distância sem previsão de atividades 

presenciais, nos termos da Portaria Normativa do MEC nº 11/2017. 

 

Ação: Protocolar o pedido de autorização prévia à SERES, via plataforma e-MEC 

conforme critérios estabelecidos pelo órgão regulador. 

I. Capacitar os responsáveis pela rede de serviços UNIVALE/FPF na oferta de 

cursos sem previsão de atividades presenciais. 

II. Ofertar os cursos de pós-graduação lato sensu de acordo com a demanda local, 

regional e do país, com autorização do MEC e aprovação expressa do 

CONSUNI. 

   

Indicador de desempenho: Cursos ofertados de acordo com as demandas do mundo 

do trabalho, dentro da legalidade, com qualidade acadêmica e sustentabilidade 

financeira. 

 

Responsáveis: 

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

graduação Lato Sensu e Núcleo de Educação a Distância da UNIVALE.  

 

Meta 3: fazer a gestão integrada dos procedimentos acadêmicos da pós-graduação 

lato sensu.   

  

Ação:  

I. modernizar e integrar o sistema de registro acadêmico para melhorar o 

processo de gestão dos cursos de pós-graduação lato sensu; 

II. definir e registrar os fluxos dos procedimentos acadêmicos e administrativos 

da pós-graduação lato sensu.    

   

Indicador de desempenho: sistema de pós-graduação lato sensu com absoluto 

controle de registro acadêmico.   
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Responsáveis: Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, Assessoria de 

Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu; Secretaria Acadêmica; ATI; Assessoria de 

Gestão da Qualidade.   

   

Cronograma: Permanente.   

   

Instrumentos de avaliação da política de Pós-graduação lato sensu:   

I. relatório da CPA;   

II. relatório da avaliação dos alunos ao final de cada disciplina/módulo e ao 

término do curso;   

III. relatório da avaliação dos docentes dos cursos de pós-graduação lato sensu;  

IV. Atas das reuniões mensais com os coordenadores dos cursos de pós-

graduação lato sensu.  

 

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

Pós-graduação stricto sensu  

  

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

cursos de pós-graduação stricto sensu.  

  

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

doutorado nos programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente a partir de 

áreas consolidadas de pesquisadores ligados aos cursos de graduação ou grupos 

interdisciplinares.   

  

Ações:  

I. definir junto à comunidade da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE os 

programas de mestrado e doutorado a serem implantados;  

II. elaborar os programas definidos e submetê-los a CAPES para análise e 

aprovação;  
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III. buscar o incremento das quotas de bolsas de pós-graduação 

disponibilizadas para a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE pelos 

órgãos de fomento;  

IV. fortalecer a interação entre os programas de pós-graduação e a iniciação 

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

a participarem dos programas da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

V. fazer a divulgação dos programas em oferta;  

VI. buscar docentes qualificados para colaboração nos programas de pós-

graduação;  

VII. analisar e buscar ações para obter nota 4 no programa existente junto à 

avaliação Coleta;  

VIII. modernizar e integrar o sistema de registro acadêmico, para melhorar o 

processo de gestão e acompanhamento da pós-graduação.  

  

Indicador de desempenho: programas de mestrado e doutorado aprovados pela 

CAPES e vagas preenchidas. Sistema de registro acadêmico totalmente 

implementado.  

  

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

Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu, Secretaria Acadêmica, ATI, Reitoria e 

Mantenedora.   

  

Cronograma: Permanente.  

 

Instrumentos de avaliação da política de Pós-graduação stricto sensu:  

I. relatório de CPA;  

II. relatório de avaliação dos alunos ao final de cada módulo e ao término do 

curso;  

III. relatório de avaliação dos docentes dos cursos de pós-graduação;  

IV. aprovação pela CAPES;  

V. nota 4 na avaliação do Coleta no Programa existente;  
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VI. aprovação de bolsas por órgãos de fomento.  

  

Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa/ 

iniciação científica, tecnológica, artística e cultural  

  

Objetivo 1: promover a participação efetiva de docentes e discentes da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE no desenvolvimento de projetos de pesquisa/iniciação 

científica voltados para o estudo e resolução de problemas da região de influência da 

Instituição.  

  

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

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

alunos.  

  

Ações:  

I. inserir a iniciação científica nos projetos pedagógicos, evidenciando-a no 

regulamento de Atividades Complementares;  

II. desenvolver projetos de pesquisa voltados preferencialmente para o estudo 

e resolução de demandas da região de influência da Instituição;  

III. realizar evento científico de abrangência regional para apresentação e 

intercâmbio de trabalhos de pesquisa/iniciação científica;  

IV. estimular a participação de alunos e docentes em encontros, conferências 

e congressos para apresentação de trabalhos desenvolvidos nos cursos de 

graduação e pós-graduação da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

V. criar e manter em operação um espaço para divulgar a produção de 

conhecimento da Instituição e disponibilizar essas informações 

periodicamente para a imprensa local, regional e nacional;  

VI. promover a inserção da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE nos 

programas de PIBIC e PIBIC júnior do CNPq;  

VII. fomentar a interação dos pesquisadores institucionais com o setor 

empresarial e agropecuário para transferência e aplicabilidade do 

conhecimento gerado;  
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VIII. firmar parcerias ou convênios com empresas que apresentem contrapartida 

financeira para viabilizar a realização de projetos de pesquisa;  

IX. manter programa de bolsa de pesquisa/iniciação científica;  

X. definir a participação diferenciada de docentes em atividades de orientação; 

de projetos de iniciação científica como relevante para fins de avaliação 

interna.  

  

Indicadores de desempenho:   

I. quali/quantitativo da produção científica por semestre de cada docente da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE coordenador e colaborador em 

Projeto de Pesquisa;  

II. quantitativo de linhas de pesquisa definidas e cadastradas com projetos em 

desenvolvimento;  

III. relatórios de trabalhos integradores, projetos de iniciação científica e 

projetos de pesquisa voltados para a solução de problemas de interesse 

regional e reconhecidos pela comunidade.  

  

Responsáveis: Reitoria, Pró-Reitorias, Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Stricto Sensu, Mantenedora.  

  

Cronograma: anualmente.  

  

Instrumentos de avaliação da política de pesquisa/iniciação científica:  

I. carta de aceite de trabalho para divulgação em encontro científico;   

II. avaliação positiva dos alunos em relatório de avaliação conduzido pela 

Comissão Própria de Avaliação -CPA;  

III. aumento efetivo do número de publicações docentes e discentes.  

  

Objetivo 2: promover a participação da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

no desenvolvimento de projetos artísticos e culturais.  
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Meta: configurar a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE como instituição 

responsável pela divulgação da preservação da memória e do patrimônio cultural da 

região.  

  

Ações:   

i. estabelecer parcerias com instituições artísticas e culturais da região de 

inserção para o fomento de projetos culturais;  

ii. colocar à disposição de instituições artísticas e culturais os meios disponíveis 

na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE para a realização de ações 

de desenvolvimento cultural e artístico;  

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

iv. construir, inicialmente em formato virtual e posteriormente em formato físico, 

um Centro de Memória e Cultura da UNIVALE, que também envolve parte 

da história da região;  

v. definir como relevante a participação de docentes e discentes em atividades 

culturais e artísticas associadas aos cursos de graduação.  

  

Indicador de desempenho: reconhecimento, pela comunidade da Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE, como instituição fundamental para o desenvolvimento 

cultural e artístico da região.  

  

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

Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu, Mantenedora.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a Extensão  

  

Objetivos:  

I. promover a democratização do conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE na comunidade por 
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meio de projetos/atividades de extensão preferencialmente de cunho 

interdisciplinar e que propiciem uma visão integrada da realidade social;  

II. atender, dentro da capacidade implantada, às demandas sociais da região 

de inserção da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, articuladas às 

políticas e prioridades institucionais.  

  

Meta 1: consolidar e ampliar as atividades de extensão e ação comunitária.  

  

Ações:  

I. definir as atividades de extensão como parte de determinadas disciplinas, 

efetivando a curricularização da extensão, nos moldes regulamentados pelo 

CNE;  

II. regulamentar a extensão dentro da UNIVALE;   

III. implantar em todos os cursos de graduação a curricularização da extensão 

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

essa metodologia;  

IV. realizar fóruns periódicos com a sociedade civil, discutindo as temáticas 

transversais do currículo, tais como: diversidade, meio ambiente, memória 

cultural, produção artística, patrimônio cultural, direitos humanos e 

igualdade étnico-racial;  

V. fomentar parcerias com os poderes públicos, organizações e instituições 

comunitárias, associativas e privadas que viabilizem sinergias para 

atividades conjuntas em benefício dos vários segmentos da sociedade;  

VI. desenvolver ações para atender às demandas sociais da região de inserção 

da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, articuladas com as políticas 

e prioridades institucionais, incentivando a articulação dos cursos com a 

comunidade, mediante adoção de convênios que propiciem campos de 

formação e de prestação de serviço;  

VII. trabalhar os estágios curriculares supervisionados, buscando além da 

formação do acadêmico, o atendimento às necessidades da comunidade.  

  

Indicadores de desempenho:  
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I. regulamento de atividades de extensão no PPC de cada curso estruturado 

com a definição da validade das atividades no processo de formação do 

aluno;  

II. ações comprovadas junto à comunidade;  

III. realização dos fóruns de extensão;  

IV. incremento de parcerias;  

V. incremento do número de convênios para a execução de atividades de 

estágio/prestação de serviços à comunidade;  

 

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

  

Cronograma: Permanente.  

  

Meta 2. Adotar política de desenvolvimento da extensão com projetos 

autossustentáveis.  

  

Ações:   

I. implantar em todos os cursos de graduação o percentual de 10% da carga 

horária curricular destinada à extensão garantido nos planos de ensino das 

disciplinas/módulos;  

II. desenvolver programas, projetos e atividades de extensão sustentados em 

parceria com instituições públicas e privadas.  

  

Indicadores de desempenho:  

I. ações comprovadas junto à comunidade;  

II. projetos comprovados;  

III. relatórios anuais de extensão;  

IV. garantia do selo de responsabilidade social ABMES;  
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V. certificado de utilidade pública: municipal, estadual e federal.  

  

Responsáveis: Pró-Reitorias, Assessoria de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu, 

NDEs e Colegiados de Curso.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

Instrumentos de avaliação para a política de extensão:  

I. relatório de parceiros conveniados;   

II. relatórios de projetos realizados;   

III. certificações obtidas;  

IV. relatório de avaliação da CPA.  

  

DIMENSÃO III – A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, 

ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

  

Objetivos: manter ações de responsabilidade social nos seguintes campos:  

I. desenvolvimento econômico e social da região de inserção da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

II. defesa do meio ambiente e educação ambiental;  

III. inclusão social e educação em direitos humanos;  

IV. defesa da memória e patrimônio cultural;  

V. igualdade étnico-racial.  

  

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

desenvolvimento econômico e social da região, meio ambiente e educação ambiental, 

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

patrimônio cultural, igualdade étnico-racial.  
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Ações:  

I. desenvolver atividades de extensão direcionadas ao atendimento de 

necessidades de instituições de cunho social;  

II. implementar a política de acessibilidade prevista no PPI;  

III. realizar atividades de extensão, mediante parceria, voltadas para a defesa 

do meio ambiente;  

IV. implantar programas voltados à preservação do meio ambiente, no âmbito 

dos campi;  

V. estruturar os PPCs, mantendo na organização curricular as estratégias 

relativas à educação ambiental, educação para os direitos humanos e 

história e cultura afro-brasileira e indígena;  

VI. realizar de atividades de pesquisa/iniciação científica voltadas para o 

estudo de problemas de interesse econômico e social e defesa do meio 

ambiente;  

VII. apoiar ações de defesa da memória e do patrimônio cultural propostas pela 

sociedade;  

VIII. ter objetos de pesquisa/iniciação científica focados nas demandas 

econômicas, tecnológicas e sociais da região de inserção da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

IX. configurar nos PPCs e nas diversas ações institucionais da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE a defesa do meio ambiente e sustentabilidade 

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

de pesquisa/iniciação científica e extensão;  

X. construir um Centro de Memória e Cultura da UNIVALE, que também 

envolve parte da história da região;  

XI. colocar a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE como referência local 

no auxílio efetivo na preservação da memória e do patrimônio cultural da 

região;  

XII. atender ao disposto na Lei N° 11.645 de 10.03.2008 e na Resolução 

CNE/CP N° 01, de 17 de junho de 2004, com a inclusão da temática da 

história e cultura afro-brasileira e indígena nas disciplinas/módulos e 

atividades curriculares dos cursos;  
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XIII. atender ao disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e ao Decreto Nº 

4.281, de 25 de junho de 2002 com integração da educação ambiental às 

disciplinas/módulos dos cursos de modo transversal, contínuo e 

permanente;   

XIV. proteger os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, conforme 

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

XV. atender ao disposto na Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que 

estabelece diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos.  

  

Indicador de Desempenho: reconhecimento da Instituição, pela comunidade de 

Governador Valadares e região como socialmente responsável.  

  

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

Pedagógica; Coordenações de Curso.  

  

Cronograma: Permanente.   

  

Instrumentos de Avaliação da Dimensão III:  

I. relatório da CPA;  

II. parecer de Comissões Externas de Avaliação;  

III. manifestação da comunidade junto aos meios de comunicação.  

  

DIMENSÃO IV – A comunicação com a sociedade  

  

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

comunitária de referência em sua área de abrangência.  

  

Meta: tornar a UNIVALE referência em ensino, pesquisa e extensão para os seus 

públicos e para a comunidade em que está inserida.   
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Ações:  

I. criar campanhas institucionais para fortalecimento da marca e 

divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

II. criar campanhas para captação de alunos para todos os serviços 

prestados pela Instituição;   

III. realizar pesquisa para avaliação da imagem institucional e da marca 

UNIVALE com seu público interno e externo;   

IV.  realizar permanente monitoramento da imagem institucional junto aos 

principais organismos governamentais, veículos de imprensa e formadores de 

opinião, comunidade acadêmica interna e externa e setores produtivos de sua 

área de atuação.  

  

Indicador de Desempenho: reconhecimento pela comunidade da importância da 

instituição para o desenvolvimento socioeconômico cultural e artístico da região. 

Relatórios de avaliação realizados pela CPA e pesquisas externas.   

  

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria e Assessoria de Comunicação 

Organizacional.  

 

Cronograma: Permanente.  

  

Objetivo 2: ampliar a comunicação da UNIVALE com a comunidade interna.  

  

Meta 1: ações institucionais socializadas, propiciando à comunidade interna o 

conhecimento e a participação nas atividades desenvolvidas na UNIVALE.  

  

Ações: disponibilizar no site institucional e em espaços públicos da Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE:  

I. projetos de iniciação científica;  

II. projetos de pesquisa;  

III. projetos de extensão;  
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IV. encontros, conferências, congressos, seminários, colóquios, palestras e 

demais eventos de cunho acadêmico;  

V. programas de monitoria e nivelamento;  

VI. bolsas acadêmicas de monitoria, de pesquisa e iniciação científica e 

extensão;  

VII. acordos e convênios firmados;  

VIII. resultados das avaliações internas e externas;  

IX. produção científica dos docentes e discentes;  

X. participação de docentes e discentes em eventos científicos;  

XI. relatórios da CPA;  

XII. resultados das avaliações externas: comissões avaliadoras, ENADE,  CPC, 

IGC. 

 

Responsáveis: Reitoria, Mantenedora e Assessoria de Comunicação 

Organizacional.  

 

Cronograma: Permanente.  

  

Meta 2: disponibilizar o conjunto de normas externas que regulamentam as 

instituições de ensino superior socializadas para toda a comunidade.  

  

Ações: Disponibilizar no site institucional os seguintes documentos:  

I. resoluções do Conselho Nacional de Educação;  

II. portarias do MEC e do INEP incluindo: Instrumento de avaliação de cursos 

e instrumento de avaliação institucional;  

III. diretrizes do ENADE;  

IV. diretrizes Curriculares dos Cursos – DCNs.  

  

Indicador de Desempenho: aumento contínuo de acessos ao site institucional.  
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Responsáveis: Mantenedora, Pesquisador Institucional, Pró-Reitorias, Assessoria de 

Comunicação Organizacional.  

  

Cronograma: Permanente.  

 

Meta 3: socializar o conhecimento do conjunto de normas internas que regulamentam 

as ações da UNIVALE.  

  

Ações: disponibilizar no site institucional e em espaços públicos da Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE os seguintes documentos:  

I. identidade corporativa;  

II. políticas institucionais;  

III. Plano de Desenvolvimento Institucional;  

IV. Regimento Geral;    

V. manual do Aluno;  

VI. calendário Acadêmico  

VII. Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e Pós-graduação em 

oferta;  

VIII. formação e experiência profissional do corpo docente;  

IX. produção científica dos docentes e discentes;  

X. resoluções dos órgãos colegiados;  

XI. resoluções e portarias da Mantenedora; 

XII. portarias e outros atos regulatórios institucionais. 
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Indicador de Desempenho: aumento contínuo progressivo de acessos ao site 

institucional.  

  

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

Organizacional.  

  

Cronograma: Permanente.  

 

Meta 4: melhorar o processo de comunicação e das relações da UNIVALE com a 

comunidade interna.  

  

Ações:  

I. criar o aplicativo da UNIVALE buscando oferecer, de forma facilitada, diversos 

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

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

administrativo;  

II. criar veículo de comunicação impresso para ampliar os canais já existentes;  

III. fortalecer os canais eletrônicos de comunicação interna aprimorando os 

processos existentes;  

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

usuários tornando a informação cada vez mais acessível;  

V. ampliação do alcance da UNIVALE TV, canal de comunicação institucional, 

colocando- a disponível também pela internet;  

VI. disponibilizar o canal da UNIVALE TV no site www.univale.br, ampliando o 

alcance das notícias e informações produzidas pelo veículo;  

VII. criar uma campanha específica para o público interno buscando o reforço 

da divulgação e fortalecimento do serviço de Ouvidoria;  

VIII. consolidar o Programa Orgulho em Pertencer #somostodosUNIVALE 

agregando novas ações para o fortalecimento das relações da UNIVALE 

com a comunidade interna;  

IX. organizar e realizar eventos para divulgar os resultados da avaliação 

institucional, os avanços e investimentos na área acadêmica e buscar 

http://www.univale.br/
http://www.univale.br/
http://www.univale.br/
http://www.univale.br/
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sugestões junto à comunidade acadêmica para atualização permanente do 

Plano de Desenvolvimento Institucional.     

X. institucionalizar as reuniões de apresentação dos resultados da avaliação 

interna e externa alcançando todos os cursos da instituição.   

Indicador de Desempenho: processo de comunicação interna agilizado e 

reconhecido pela comunidade como eficiente. Relatórios de avaliação das pesquisas 

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

  

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

Organizacional e Comissão Própria de Avaliação.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

Objetivo 3: Ampliação da comunicação da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

com a comunidade externa  

  

Meta: melhoria do processo de comunicação e das relações da UNIVALE com a 

comunidade de inserção da instituição.   

  

Ações:  

I. fortalecer, consolidar e ampliar os projetos UNIVALE na Escola e Visita 

Guiada com a finalidade de estabelecer contato direito do público externo 

com a UNIVALE;  

II. modernizar o site www.univale.br de forma a facilitar a navegação de 

usuários que não integram a comunidade acadêmica tornando a informação 

cada vez mais acessível;  

III. criar o aplicativo da UNIVALE buscando oferecer, de forma facilitada, 

diversos tipos de interação da comunidade externa com a instituição;  

IV. desenvolver programas de modernização e sistematização da comunicação 

institucional, visando alcançar eficiência na divulgação da informação e na 

tramitação dos processos;  

http://www.univale.br/
http://www.univale.br/
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V. fortalecer o relacionamento e ampliar o número de seguidores da UNIVALE 

nas diversas redes sociais em que está inserida;  

VI. manter a instituição atualizada quanto ao surgimento de novas redes sociais 

que podem ajudar a fortalecer a marca e o relacionamento com os seus 

variados públicos;  

VII. criar uma campanha específica para o público externo buscando o reforço 

da divulgação e fortalecimento do serviço de Ouvidoria;  

VIII. organizar e realizar eventos para divulgar os resultados da avaliação 

institucional, os avanços e investimentos na área acadêmica e buscar 

sugestões junto à comunidade acadêmica para atualização permanente do 

Plano de Desenvolvimento Institucional;     

IX. usar os canais de comunicação existentes em busca da efetividade na 

divulgação de informações sobre ações exitosas e inovadoras do corpo 

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

integradores, projetos interdisciplinares; ações filantrópicas e de prestação 

de serviços, dentre outras informações e ações que beneficiem a 

comunidade externa;  

X. implantar um setor de relacionamento com os futuros alunos para facilitar o 

processo e interação com os serviços prestados pela instituição;  

XI. intensificar o investimento nas campanhas para divulgação de nossos 

eventos acadêmicos e institucionais, resultados positivos, bem como os 

serviços prestados pela instituição.  

Indicadores de desempenho: Processo de comunicação externo agilizado e 

reconhecido pela comunidade como eficiente. Relatórios de avaliação das pesquisas 

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

dos egressos em eventos e cursos.    

  

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

Organizacional.  

  

Cronograma: Permanente.  
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Instrumentos de avaliação da Dimensão IV:  

I. relatório da CPA;  

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

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

III. relatório analítico das ações originadas na ouvidoria;  

IV. relatórios de avaliação das pesquisas realizadas pela CPA.  

V. análise de métricas e relatórios das redes sociais; 

VI. relatório de retorno dos egressos à UNIVALE para eventos e cursos.  

 

DIMENSÃO V – As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e 

suas condições de trabalho.  

 

Objetivo 1: Atender às políticas de contratação de corpo docente, de avaliação de 

desempenho e aos indicadores de qualidade definidos nos instrumentos de referência 

do MEC.  

  

Meta: Corpo docente com titulação e regime de trabalho adequados aos referenciais 

de qualidade previstos nos instrumentos de referência MEC/INEP.  

  

Ações:   

I. aprimorar o processo de seleção do corpo docente;  

II. divulgar os mecanismos/editais para a seleção, contratação, 

aperfeiçoamento e avaliação do corpo docente.  

  

Indicador de desempenho: Núcleo Docente Estruturante - NDE e corpo docente de 

cada curso alinhado com o referencial de qualidade definido pelo MEC para titulação 

docente e regime de trabalho.  
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Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação.  

 

Cronograma: Permanente, com avaliação anual de desempenho docente.  

  

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

de ensino-aprendizagem.  

  

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

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

Curriculares Nacionais de cada curso;  

  

Ações:  

I. orientar pedagogicamente o corpo docente na elaboração de objetos de 

estudo centrados na aprendizagem;  

II. apoiar/orientar os docentes na construção dos planos de ensino, plano de 

aula e estratégias metodológicas de ensino e de avaliação centrados no 

processo ensino-aprendizagem;  

III. avaliar o corpo docente de cada curso quanto à titulação, experiência 

profissional, integração aos objetivos do curso e perspectiva de qualificação;  

IV. estruturar instrumento de avaliação docente envolvendo como critérios a 

construção dos planos de ensino, o desempenho em sala de aula e os 

resultados de aprendizagem observados no ENADE;  

V. incentivar a participação de docentes em programas de mestrado e 

doutorado aprovados pelas CAPES;  

VI. incitar a participação em encontros, conferências e congressos para 

apresentação de trabalhos.  

  

Indicadores de desempenho: Perfil docente com titulação compatível à área de 

atuação, experiência profissional consolidada, conhecimentos, habilidades e 

competências necessárias à docência no ensino superior e  que integre o ensino, 

pesquisa e extensão, de forma interdisciplinar, em conformidade ao Projeto 
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Pedagógico do Curso, o que será comprovado por meio dos resultados da avaliação 

da CPA pela melhoria progressiva  dos resultados da aprendizagem nos dados 

estatísticos, em relação aos docentes matriculados, em programas de mestrado e 

doutorado, pelo aumento da participação desses em eventos científicos com 

apresentação de trabalhos e pelo Currículo Lattes atualizado e devidamente 

comprovado.  

  

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

  

Cronograma: Permanente.  

 

Objetivo 3: Estimular a produção docente definindo indicadores de progressão 

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

UNIVALE.  

 

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

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

institucionais.  

  

Ação: Definir no plano de carreira, critérios de progressão docente que permitam 

remunerar conforme o mérito acadêmico, desempenho compatível com a titulação e 

atendimento aos objetivos institucionais da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE.  

  

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

privilegiando a contribuição do docente na formação de estudantes com as 

habilidades e competências definidas no projeto pedagógico de curso.  

  

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria e Pró-Reitorias.  

  

Cronograma: Implementação até o ano 2021  
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Objetivo 4: Atender às políticas institucionais de contratação e de avaliação do corpo 

técnico-administrativo  

  

Metas:  

I. programa institucional de contratação e de capacitação de recursos 

humanos, adequado às necessidades da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE;  

II. corpo técnico-administrativo qualificado para as atividades administrativas e 

acadêmicas da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.  

 

Ações:  

I. prospectar as necessidades de treinamento do pessoal técnico-

administrativo tanto em gestão acadêmica quanto nas atividades específicas 

dos cursos;  

II. criar programas de capacitação do corpo técnico-administrativo;  

III. divulgar os mecanismos para a seleção, contratação, aperfeiçoamento e 

avaliação do técnico-administrativo;  

IV. implantar plano de carreira para o corpo técnico-administrativo.  

  

Indicador de desempenho: Perfil dos Profissionais Técnico-administrativos 

compatível às atividades fins, constatado por meio dos resultados da avaliação de 

desempenho da CPA, bem como pelo Currículo Lattes atualizado e devidamente 

comprovado.  

  

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria.  

  

Cronograma: Contínuo e pontual  

  

Instrumentos de avaliação da Dimensão V:  

I. resultado do ENADE, CPC, IGC;  

II. avaliação de desempenho – recursos humanos;  



88 
 

 

III. relatório da CPA.  

 

DIMENSÃO VI – Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade interna da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE nos 

processos decisórios  

  

Objetivo 1: Atender às políticas de gestão definidas no PPI:  

I. manter órgão colegiado superior com representação de todo o corpo social: 

mantenedora, corpo docente e tutores, corpo técnico-administrativo, corpo 

discente e comunidade;  

II. manter colegiado de curso com representação docente, tutores e discente;  

III. garantir independência e autonomia acadêmica nas competências de cada 

órgão colegiado;  

IV. manter atuação legislativa coerente com a identidade corporativa, políticas 

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

  

Metas:  

I. gestão colegiada com representação do corpo social da Instituição;  

II. órgãos colegiados qualificados para a atuação em acordo com os documentos 

institucionais de referência, as normas e resoluções do CNE/CES, MEC/INEP, 

CONAES.  

  

Ações:  

I. apoiar a organização e a escolha dos representantes dos diversos segmentos 

da instituição;  

II. socializar no âmbito dos órgãos colegiados as normas e resoluções 

publicadas pelo CNE/CES, CONAES, MEC/INEP;  

III. divulgar as políticas institucionais de referência da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE dispostas no PPI no âmbito dos órgãos colegiados.  
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Indicador de desempenho: Atuação efetiva dos órgãos colegiados comprovada por 

relatórios de atividades realizadas e atas de reuniões.   

  

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, Pró-reitorias, CPA.  

  

Cronograma: Permanente.  

 

Objetivo 2: Promover a melhoria da qualidade dos processos acadêmicos e 

administrativos nas diversas áreas de atuação da instituição, por meio da análise dos 

fluxos administrativos, da melhoria do sistema de informação, da qualificação do 

sistema de gestão documental, da capacitação profissional e da modernização da 

estrutura organizacional.  

  

Meta: Gestão otimizada com a utilização do PDI/PPI – plano de metas e ações como 

referência para a ação e a avaliação institucional.  

  

Ações:   

I. manter o sistema de gestão da qualidade na Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE;  

II. desenvolver modelos administrativos de gestão com padronização de fluxos 

e processos, observando o conceito de clientes internos e externos, tendo o 

aluno como foco principal;  

III. implantar uma política de planejamento institucional, voltada para a execução 

e acompanhamento do planejamento estratégico e tático-operacional como 

ferramenta de gestão;  

IV. institucionalizar o planejamento estratégico institucional no âmbito dos cursos 

garantindo a interface com o PDI;  

V. informatizar o controle dos processos administrativos e a gestão eletrônica de 

documentos;  
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VI. regulamentar a prestação de serviços, visando potencializar as condições de 

captação de recursos;  

VII. reativar banco de dados institucional, como ferramenta de análise e de dados 

históricos que possibilite a implantação de sistema de suporte para decisão 

voltado para aprimoramento da gestão administrativo-acadêmica.  

  

Indicador de desempenho:  

I. conhecimento amplo por parte dos colaboradores das ferramentas de 

endomarketing já implantadas; 

II. curso de Pós-graduação lato sensu para os gestores de cursos e setores. 

  

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, CPA, ATI, Assessoria Gestão da Qualidade, 

Coordenações, Colegiados e NDE dos Cursos.  

 

Cronograma: Permanente.  

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão VI:  

I. relatório da CPA;  

II. relatório da ouvidoria;  

III. relatório do Departamento da Qualidade;  

IV. planos Estratégicos de Gestão dos Cursos - PGC.  

 

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 PPCs, dando especial atenção às pessoas com necessidades educacionais 

especiais e com deficiência.  
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Meta: acesso plenamente facilitado às pessoas com necessidades educacionais 

especiais e com deficiência a todas as instalações e serviços da Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE.   

  

Ação: manutenção da infraestrutura física com acessibilidade para que pessoas com 

necessidades educacionais especiais e com deficiência tenham acesso às atividades 

de seu curso e demais serviços envolvendo: rampas, corrimão, elevador, bebedouros 

adequados, banheiros familiares, estacionamento dentro das determinações do Plano 

de garantia de acessibilidade em conformidade com a legislação em vigor.   

  

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

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

profissional ou órgão público competente.  

  

Responsáveis: Mantenedora e CIPA.  

  

Cronograma: Permanente.  

 

Objetivo 2: racionalizar e modernizar os serviços e a infraestrutura: física, de 

equipamentos, logística e informática.  

  

Meta: infraestrutura geral da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE otimizada e 

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

  

Ações:  

I. implantar programas para garantir as melhorias na infraestrutura física, de 

mobiliário/equipamentos e de informática de modo a qualificar as atividades-

fim e atividades-meio da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

II. implantar plano de ação para potencializar o suporte tecnológico, os 

recursos didáticos e de TI, os laboratórios e bibliotecas para a realização das 
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atividades acadêmicas e administrativas alinhadas com as prioridades 

acadêmicas e sustentabilidade financeira da Instituição;  

III. atualizar a política de aquisição, desenvolvimento e atualização do acervo 

bibliográfico;  

IV. renovar o acervo físico e virtual com vistas à sua adequação às 

necessidades de ensino, pesquisa e extensão e avaliação dos recursos 

necessários para novas aquisições;  

V. manter e ampliar convênios que visem à atualização do parque de software 

da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

VI. ampliar a abrangência da rede de apoio computacional e melhorar o sistema 

de interligação lógica;  

VII. ampliar a infraestrutura tecnológica para atendimento à oferta de Educação 

a Distância em atendimento às demandas institucionais de graduação, pós-

graduação e cursos de extensão.  

 

Indicador de desempenho: resultado de avaliações internas e externas.  

  

Responsáveis: Mantenedora e ATI.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

Instrumentos de avaliação da Dimensão VII:  

I. questionário de avaliação da CPA; 

II.  pareceres de comissão externa de avaliação;  

III. relatório da CPA e da CIPA.  

  

DIMENSÃO VIII – Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional.  
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Objetivo 1: manter processo de gestão por resultado focado nos indicadores de 

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

Doce – UNIVALE.  

  

Meta: cultura do planejamento, acompanhamento da execução e avaliação das metas 

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

em todos os setores acadêmicos e administrativos.  

  

Ações:  

I. registrar as ações desenvolvidas em consonância com o PDI, avaliando a 

execução e os indicadores alcançados;  

II. instrumentalizar as políticas de avaliação definidas no PPI;  

III. utilizar os resultados da autoavaliação institucional, os pareceres de 

comissões externas e os resultados de desempenho dos estudantes em 

avaliações  

externas como referência para a gestão institucional e de cursos;  

IV. divulgar as ações acadêmicas e administrativas tomadas frente aos resultados 

das avaliações internas e externas.  

  

Indicadores de desempenho:  

I. instrumentos de avaliação institucional e de cursos;  

II. decisões gerenciais fundamentadas em resultados das avaliações internas e 

externas;  

III. melhoria do desempenho institucional.  

  

Responsáveis: Reitoria, Pró-Reitorias, Assessorias e cursos.  

  

Cronograma: Permanente.  
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Objetivo 2: manter o processo de avaliação institucional em articulação com o 

SINAES.  

  

Meta: avaliação institucionalizada.  

  

Ações:   

I. dotar a CPA de recursos necessários para a coordenação e realização das 

atividades de avaliação institucional;  

II. implantar procedimentos de monitoramento e avaliação do PDI;  

III. garantir que o processo de avaliação institucional seja norteador do 

planejamento e das ações institucionais, administrativas e pedagógicas;  

IV. consolidar o processo de avaliação contínua dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação;   

V. consolidar o processo de avaliação contínua do NDE, Colegiado e 

Coordenadores de Curso; 

VI. consolidar os sistemas de informações institucionais para subsidiar 

continuamente os processos de avaliação institucional;  

 

Indicadores de desempenho: Relato institucional conforme padrão definido pela 

CONAES.  

  

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

  

Cronograma: Permanente.  

 

Instrumentos de avaliação da Dimensão VIII:  

I.  questionário de avaliação da CPA;  

II. relatório da ouvidoria; 

III. relatório de avaliação de desempenho dos coordenadores de curso;  

IV. relatório de avaliação dos colegiados de curso e NDEs;  
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V. parecer das comissões externas de avaliação;  

VI. relatório de Gestão da Qualidade.   

  

DIMENSÃO IX – Políticas de atendimento aos estudantes e aos egressos  

  

Objetivo: Oferecer ao corpo discente e egressos condições necessárias ao melhor 

desenvolvimento de seus estudos envolvendo, entre outros:  

I. nivelamento;  

II. apoio psicopedagógico;  

III. oferta de módulo de capacitação para inserção dos alunos no ambiente 

virtual de aprendizagem;  

IV. oportunidades de participação na gestão institucional por meio de 

representação em órgãos colegiados;  

V. participação como egressos nas atividades de avaliação dos PPCs;  

VI. recursos de informática disponíveis para pesquisas e estudos;  

VII. programa de bolsas acadêmicas institucionalizado; 

VIII. acompanhar a criação do portal dos egressos.  

  

Metas:  

I. apoio institucional aos estudantes menos favorecidos e vulneráveis 

financeiramente para continuação de estudos, de acordo com as normas 

filantrópicas da instituição;  

II. ações de nivelamento e aprimoramento acadêmico para ingressantes com 

baixo rendimento acadêmico;  

III. organização do banco de dados dos egressos da instituição, capaz de 

possibilitar o acompanhamento e a interlocução com eles;  

IV. atualização sistemática das informações a respeito da continuidade na vida 

acadêmica ou da inserção profissional, coletando e analisando informações 

que permitam avaliar aspectos relacionados à inserção dos egressos no 

mercado de trabalho;  
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V. participação de egressos nas atividades de avaliação de curso e utilização 

dos resultados no conjunto de indicadores para melhoria na qualidade do 

ensino;  

VI. criação do portal do egresso, para disponibilizar no site, espaço voltado à 

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

institucionais;  

VII. divulgação de oportunidades em programas de educação continuada;  

VIII. aumento no número de atendimentos psicopedagógicos de acordo com a 

demanda;  

IX. domínio das ferramentas para uso das tecnologias requeridas em 

disciplinas/módulos/cursos ofertados na modalidade EaD.  

  

Ações:   

I. manter programa de bolsas acadêmicas e bolsas sociais;  

II. ampliar atividades de nivelamento com a intervenção de professores e 

alunos monitores;  

III. disponibilizar orientação acadêmica para desenvolvimento de trabalhos 

orientados pelo manual para elaboração de trabalhos acadêmicos da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE;  

IV. divulgar para os egressos os encontros, simpósios, conferências e 

congressos organizados pela instituição e os cursos de pós-graduação;  

V. organizar base de dados com endereço eletrônico dos egressos; 

VI. criar o portal do egresso;  

VI. manter parceria com o Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE para o atendimento psicopedagógico.  

  

Indicadores de desempenho:   

I. atendimento à legislação filantrópica em vigor;  

II. redução da evasão e da reprovação de alunos observados como de baixo 

rendimento inicial;  
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III. manual para elaboração de trabalhos acadêmicos disponível site institucional 

na aba Biblioteca e oferta de serviço de orientação para consulta da base de 

dados existente;  

IV. site com espaço reservado para egressos: comunicação de eventos e 

avaliação;  

V. base de dados atualizada para comunicação com egressos;  

VI. parecer positivo na autoavaliação institucional.  

  

Responsáveis: Mantenedora, Reitoria, CPA, CEO e Espaço A3 – Apoio ao Aluno.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

Instrumentos de avaliação da Dimensão IX:  

I. relatório de autoavaliação institucional na ótica discente;  

II. relatório de autoavaliação institucional na ótica do egresso;  

III. análise de movimentação de alunos nos cursos – relatório das coordenações 

de curso.  

  

DIMENSÃO X – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social 

da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior  

  

Objetivo: aprimorar o processo de gestão econômico-financeiro, ampliar a 

capacidade de desenvolvimento autossustentável, a viabilidade operacional e 

funcional da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.  

  

Metas:  

I. projetos com, no mínimo, 10% de retorno para garantir a sustentabilidade e 

os investimentos previstos;  

II. indicadores financeiros por centro de custo e atualizados mensalmente;  
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III. aprimoramento do ensino didático-pedagógico – investimento de 8% do 

custeio de pessoal.  

  

Ações:  

I. manter o planejamento orçamentário como instrumento de gestão 

associado às metas institucionais definidas;  

II. diversificar, estimular e viabilizar outras fontes de receita;  

III. realizar estudos de viabilidade para a criação de novos cursos ou daqueles 

já implantados, considerando a realidade política, econômica social da 

instituição e da região;  

IV. regulamentar a prestação de serviços, visando potencializar as condições 

de captação de recursos;  

V. criar estrutura específica para prospecção e contrato na prestação de 

serviços à comunidade local e regional;  

VI. firmar convênios de prestação de serviços com setor público e privado;  

VII. criar e regulamentar as Clínicas Integradas UNIVALE;  

VIII. criar mecanismos para reduzir a taxa média de inadimplência ao patamar 

de 20% nos valores atuais;  

IX. criar mecanismos para reduzir a taxa de evasão em 10%;  

X. adotar medidas de racionalização e otimização do processo de gestão e 

captação de recursos financeiros no âmbito da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE.  

  

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

financeira da Instituição.  

  

Responsável: Fundação Percival Farqhuar – Mantenedora da UNIVALE.  

  

Cronograma: Permanente.  

  

Instrumentos de avaliação da Dimensão X:  
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I. balanço financeiro semestral; 

II. regulamento das Clínicas Integradas UNIVALE;  

III. relatório de auditoria financeira.  

  

1.5 DIRETRIZES GERAIS, MODELO EDUCACIONAL E ÁREAS DE ATUAÇÃO 

ACADÊMICA  

  

1.5.1 Diretrizes Gerais 

 

Para a consolidação dos objetivos e metas propostos neste PDI, a 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem como diretrizes gerais:  

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

Ensino Superior oferecido;  

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

eficiente das novas tecnologias da comunicação e da informação;  

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

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

pesquisa inter e transdisciplinares e a consolidação dos já existentes;  

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

ações desenvolvidas na busca pela curricularização da extensão;  

VI. fortalecer a pós-graduação;  

VII. firmar parcerias com outras instituições, visando à proposição de 

políticas, tanto para o setor público como o privado, de interesse para a 

região;  

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

demandas locais e regionais mais emergentes;  

IX. firmar convênios com instituições internacionais, para proporcionar 

oportunidades à comunidade acadêmica;  

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

como referência os perfis de qualidade desejados pela Universidade Vale do 

Rio Doce - UNIVALE;  
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XI. fortalecer a gestão participativa, incentivando o compromisso da comunidade 

interna na implementação de políticas institucionais;  

XII. garantir a reflexão sobre a efetividade do processo ensino-

aprendizagem em todos os cursos de graduação;  

XIII. intensificar as políticas de acesso à permanência e ao atendimento ao 

aluno, com aperfeiçoamento dos processos de seleção, acompanhamento 

da vida acadêmica e apoio nos aspectos acadêmicos e sociais, ampliando 

espaços de convivência solidária;  

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

experiências com os alunos regulares;  

XV. expandir a oferta de cursos na modalidade de educação a distância na 

formação acadêmica;  

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

capacidade de desenvolvimento autossustentável e a viabilidade operacional 

e funcional da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE;  

XVII. reestruturar, modernizar e garantir a qualidade na prestação dos 

serviços, na comunicação e na infraestrutura institucional com acessibilidade;  

XVIII. assegurar o acompanhamento do egresso, bem como sua integração 

em atividades diversas propostas pela instituição;  

XIX. promover a interação dos cursos ofertados pela UNIVALE com o Ensino 

Médio.   

  

1.5.2 Modelo Educacional 

 

As ações acadêmicas desenvolvidas pela Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE busca permanentemente a interação do discente com o conhecimento, o 

diálogo com o contexto social e cultural, a busca da autonomia intelectual, o desafio à 

solução de problemas da realidade vivenciada e o incentivo à criatividade e à 

responsabilidade. O planejamento do processo de ensino-aprendizagem nos cursos 

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

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

econômica e política.  
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A metodologia adotada nos planos de ensino é orientada no sentido de 

proporcionar ao discente o desenvolvimento de competências para intervir no contexto 

em que vive; o que exige diálogo constante e troca de experiências entre alunos, 

professores e comunidade. Dessa forma, constituem estratégias utilizadas no campo 

didático-pedagógico: as metodologias ativas possibilitadas pelos projetos, seminários 

entre áreas afins e as atividades integradas e extensionistas. Ressalta-se, ainda, o 

caráter indispensável do aprendizado em serviço, vivenciado nos estágios internos e 

externos à instituição, que promovem a estreita vinculação entre teoria e prática e 

provocam questionamentos e reflexões nos percursos curriculares.  

Compete à UNIVALE a busca da excelência na formação de profissionais 

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

organização curricular dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, assim como os 

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

a excelência, a UNIVALE se empenha na formação de profissionais com 

competências conceituais, procedimentais e atitudinais.  

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

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

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

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

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

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

Nesse sentido, a orientação metodológica, nas diferentes atividades que 

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

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

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

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

A compreensão assumida é a de que as práticas educativas pertencem a territórios 

singulares e se inscrevem em outros territórios com configurações diversas. Portanto, 

os atos de ensinar e aprender ultrapassam o registro didático ou técnico (CANÁRIO, 

20051).    

Outra compreensão, complementar a essa, é a de que os atos de ensinar e 

aprender são atitudes dialógicas, na concepção freireana, que implica a “leitura de 

                                            
1 CANÁRIO, Rui. O que é a Escola? Um “olhar” sociológico. Porto: Porto Editora, 2005.  
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mundo” e a horizontalidade entre docentes e discentes na busca pelo conhecimento. 

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

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

de atitude frente ao saber, à pessoa, e à realidade que nos envolve (FREIRE, 1986; 

1993; 20052).   

A UNIVALE concebe o corpo discente universitário como sujeitos históricos 

e culturais, sendo a cultura parte intrínseca da aprendizagem e do desenvolvimento 

(VYGOTSKY, 19913). A especificidade cultural demarca o espaço educativo como um 

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

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

a ação docente e as atividades interativas entre discente/discente e entre 

discentes/docente.   

Quanto ao papel do docente, este se inscreve como mediador do processo 

ensino-aprendizagem; isto significa dizer que o professor não atuará como agente 

exclusivo na formação dos aprendizes, uma vez que as interações que serão 

estabelecidas entre os discentes também representarão um papel fundamental na 

promoção dos avanços no desenvolvimento de cada um. Todavia, isto não significa 

que o papel docente seja menos importante, na medida em que no cotidiano do 

processo formativo cabe ao professor direcionar o processo educativo possibilitando 

que os discentes transformem informação em conhecimento. Nesse sentido,  

 
[...] a intervenção docente ‘nas zonas de desenvolvimento proximal’ dos 
estudantes é de responsabilidade (ainda que não exclusiva) do professor 
visto como um parceiro privilegiado, justamente porque tem maior 
experiência, informações e a incumbência, entre outras funções, de tornar 
acessível ao estudante o patrimônio cultural já formulado pelos homens e, 
portanto, desafiar por meio do ensino os processos de aprendizado e 
desenvolvimento (REGO, 2001, p. 1175).  

  

                                            
2  FREIRE, P. Educação como Prática da Liberdade. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.  

______. Política e Educação. São Paulo: Cortez, 1993.  

______.Educação e mudança. 28ª ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2005.  
3  VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  

4  OLIVEIRA, Marta Khol de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 

São Paulo: Scipione, 1997.  

5  REGO, Teresa Cristina. Vigotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 11 ed. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2001.  
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Considerando o exposto nos parágrafos anteriores, os procedimentos 

metodológicos assumidos pelos docentes dos cursos se norteiam pela interação entre 

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

interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante o desenvolvimento das 

habilidades e competências de compreensão, análise, comparação, avaliação e 

síntese das informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em 

análises críticas. 

Atenta às metodologias de apropriação e construção do conhecimento, 

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

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

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

a flexibilidade e tomando como referência a avaliação continuada.  

Em suas atividades, a instituição busca propiciar o desenvolvimento de 

competências e habilidades que permitam ao estudante atuar no mercado 

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

humano e com as responsabilidades socioambientais. Assim, estão presentes 

elementos que evidenciam a condução do estudante no aprender, prevendo a 

formação de um cidadão e profissional capaz de entender e buscar por meio da 

educação continuada vivências retroalimentadoras.  

Dessa forma, a aprendizagem em todas as modalidades de educação, é, 

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

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

se na UNIVALE, o trabalho conjunto dos professores, Núcleos Docentes Estruturantes 

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

efetividade da realização dos cursos ofertados.  

 

1.5.3 Áreas de atuação acadêmica  

 

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

superior comunitária que busca formar cidadãos conscientes e com capacidade 

inovadora nas áreas de licenciatura, de engenharia, ciências da saúde, ciências da 

comunicação e das humanidades, e, ciências exatas, tecnológicas e da terra. A 

atuação acadêmica se dará na modalidade presencial e a distância no contexto sócio-
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político-econômico em que se insere, e abrange os seguintes cursos e programas nos 

termos de seu Regimento Geral e de suas políticas acadêmicas definidas no Projeto 

Pedagógico Institucional:  

  

I. Graduação: cursos presenciais e na modalidade a distância, abertos a 

candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e 

aprovados no processo seletivo, compreendendo: cursos superiores de 

tecnologia; cursos de licenciatura; cursos de bacharelado.  

II. Pós-graduação: compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, oferecidos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às suas exigências. 

III. Extensão: compreende cursos de qualificação, treinamento e 

aperfeiçoamento para formação profissional aos candidatos que satisfaçam 

os requisitos estabelecidos na proposta pedagógica. 

IV. Pesquisa: com a finalidade de promover e desenvolver atividades 

investigativas direcionadas à produção de conhecimentos, numa perspectiva 

educativa de formação integral do discente e desenvolvimento do 

conhecimento.  

  

1.5.3.1 Ensino de Graduação   

  

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

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Esse artigo impõe 

importantes desafios, no tocante à garantia da educação para todos, e se 

consubstancia nas metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (Lei no 

13.005/2014), especialmente nas metas direcionadas à educação superior, sua 

expansão e interiorização.  

  

A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o 
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; formar 
diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; incentivar o trabalho de 
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pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e 
da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver 
o entendimento do homem e do meio em que vive; promover a divulgação de 
conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação; suscitar o desejo permanente de 
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; promover a extensão, 
aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. artigo 43 - lei 9394/1996 (LDB).6  

  

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

Doce - UNIVALE traz a tradição de mais de 50 anos de atuação no ensino superior 

em Governador Valadares, primando pela qualidade e excelência do ensino oferecido 

e obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

que se traduzem nos profissionais graduados na Instituição, conforme o Quadro 01, 

constante do Apêndice A, que relaciona todos os cursos de graduação cadastrados 

no sistema E-Mec.  

A UNIVALE desempenha um importante papel na manutenção e 

preservação dos valores sociais e culturais de sua região de inserção, por meio dos 

cursos ofertados, da pesquisa e da extensão que certamente colaboram para o 

desenvolvimento econômico e social desse território, onde destacam-se alguns cursos 

de graduação na modalidade presencial entre os seus mais de vinte cursos em oferta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 BRASIL/MEC. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Brasília, DF: 20 de dezembro de 1996.  
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Curso Perfil de oferta  Tempo de 

duração 

Agronomia O Engenheiro Agrônomo, egresso do curso de Agronomia da UNIVALE, tem um 

perfil de sólida formação científica e profissional generalista, com capacidade 

crítica e criativa na identificação e resolução de problemas que o possibilita 

absorver, desenvolver e utilizar tecnologias para atuar em todo o setor 

agropecuário, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais. Deverá atuar com postura ética e humanística no exercício 

da profissão atendendo as demandas da sociedade. Deverá compreender e 

traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação 

aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem 

como promover a utilização racional dos recursos disponíveis, sejam hídricos, de 

solos, biológicos, agronômicos ou zootécnicos, além da conservação e promoção 

do equilíbrio do ambiente.  

5 anos – 10 

semestres 

Arquitetura O perfil definido para os egressos do curso Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE 

abarca o desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem 

continuada e por uma atuação positiva nas transformações sociais, especialmente 

no território de entorno. Em consonância com esse perfil Institucional e como 

exposto no Art. 4º da Resolução CNE-CES nº 2 de 17 de junho de 2010 o curso 

de Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE oferece condições para que seu egresso 

tenha como perfil a sólida formação de profissional generalista, apto a analisar, 

refletir, compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e de 

sistemas do ambiente construído, com relação à análise e à concepção, à 

organização e à materialização dos espaços interiores e exteriores, abrangendo o 

urbanismo, a edificação, a paisagem, os materiais e técnicas construtivos e a 

mobilidade urbana; além da conservação e valorização do patrimônio construído e 

imaterial; assim como preparado para a proteção do equilíbrio do ambiente natural, 

e para a utilização racional dos recursos disponíveis.    

5 anos – 10 

semestres 

 

Ciências 

Contábeis 

O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso Ciências Contábeis abarca o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada 

e por uma atuação positiva nas transformações sociais, especialmente no território 

de entorno. Deve ensejar condições para que o profissional contabilista esteja 

capacitado a compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas 

e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de 

organização, assegurando o pleno domínio das responsabilidades funcionais 

envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções atuariais e de 

quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a 

plena utilização de inovações tecnológicas, revelando capacidade crítico-analítica 

para avaliar as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da 

informação.  

Destarte, é possível que o egresso em Ciências Contábeis atue em diversas áreas 

de exercício profissional, como analista, auditor, perito, consultor, assessor, 

4 anos – 8 

semestres 
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controller, pesquisador, docente. Outrossim, a habilitação o qualifica a trabalhar 

como contador de forma autônoma ou em instituições públicas e privadas, além 

de poder atuar como gestor ou diretor, bem como nos diversos segmentos da área 

financeira ou administrativa.  

Direito O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso de Direito abarca o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada 

e por uma atuação positiva nas transformações sociais, especialmente no território 

de entorno.  

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

CNE/CES 05 / 2018, o perfil do formando do curso de Direito tem em sua formação 

uma tríplice perspectiva que envolve estruturas necessárias à sua formação 

jurídica considerando os problemas emergentes e transdisciplinares, assim como, 

os novos desafios de ensino e pesquisa que se estabelecem conforme a tríade 

humanística, social e profissional. Humanística, considerando que o profissional 

da área jurídica deve buscar soluções sempre visando à promoção da dignidade 

da pessoa humana; social, considerando a formação interdisciplinar do profissional 

do direito, sempre promovendo o diálogo na sociedade em seus diversos 

seguimentos e outras áreas profissionais; e, profissional, considerando a formação 

básica do formando que poderá escolher um ramo de especialidade para 

complementar os seus estudos e atuar no mercado de trabalho.  

Além disso, o formando do Curso de Direito da UNIVALE traz em si dois traços 

marcantes de seu perfil profissional, o empreendedorismo no mercando de 

trabalho voltado para a dinâmica da automação/inteligência artificial, e a formação 

global do cidadão humanista, no sentido de buscar soluções que visem sempre à 

promoção do bem-estar comum em função das novas demandas apresentadas 

pelo mundo do trabalho e as especificidades locais, regionais e nacionais.  

5 anos – 10 

semestres 

Enfermagem O curso de Enfermagem da UNIVALE propõe a formação de enfermeiro 

generalista, crítico, reflexivo, com característica humanística, dotado de 

competências e habilidades essenciais ao exercício profissional qualificado nos 

âmbitos técnico, científico, ético, político, social, educativo e do cuidado. 

Enfermeiro capacitado a conhecer e intervir sobre os problemas e situações de 

saúde-doença mais prevalentes no contexto epidemiológico nacional, com ênfase 

na localidade e região, identificando as dimensões biopsicossociais de seus 

determinantes. Profissional apto a compreender e implementar políticas de saúde, 

atuando na organização e gestão dos serviços da Rede de Saúde e Educação com 

4 anos e 6 

meses - 9 

semestres 
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senso de responsabilidade socioambiental e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral, individual e coletivamente. Proficiente no 

gerenciamento da força de trabalho, recursos e insumos necessários à 

resolutividade de demandas desafiadoras no mundo contemporâneo e do trabalho 

 

Farmácia O perfil do egresso do curso de Farmácia da UNIVALE contempla uma formação 

generalista, humanista, crítica, reflexiva, qualificadora da intervenção, para atuar 

em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor ético, científico e 

intelectual, dotado de competências e habilidades essenciais ao exercício 

profissional qualificado. O egresso é capacitado ao exercício de atividades 

referentes aos fármacos e aos medicamentos; às análises clínicas e toxicológicas; 

ao controle, produção e análise de alimentos; inovações tecnológicas, com 

atuação pautada na compreensão da realidade social, cultural e econômica de 

Governador Valadares e região, em consonância com as novas demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho. O egresso é capaz de atender as 

necessidades sociais, ambientais e da saúde. Além de promover a atenção integral 

da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e 

contrarreferência e o trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde 

(SUS). O Curso de Graduação em Farmácia tem como perfil do formando 

egresso/profissional, o Farmacêutico profissional da área de Saúde, com formação 

centrada nos fármacos, nos medicamentos e na assistência farmacêutica, e, de 

forma integrada, com formação em análises clínicas e toxicológicas, em 

cosméticos e em alimentos, em prol do cuidado à saúde do indivíduo, da família e 

da comunidade.  

4 anos e 6 

meses – 9 

semestres 

Fisioterapia O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso de Fisioterapia abarca o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada 

e por uma atuação positiva nas transformações sociais, especialmente no território 

de entorno. Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto na 

Resolução (conforme Diretriz do Curso) o perfil do egresso do curso de Fisioterapia 

abarca o desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem 

continuada e a atuação positiva nas transformações sociais. Em consonância com 

esse perfil institucional e com o exposto na Resolução CNE/CES Nº 4/2002, o 

egresso do curso de Fisioterapia da UNIVALE tem um perfil generalista, 

humanista, crítico e reflexivo, com conhecimento de diferentes áreas e recursos 

fisioterapêuticos capacitado para atuar nos três níveis de atenção à saúde, 

articulado com o Sistema Único de Saúde (SUS). Fisioterapeuta comprometido 

com as necessidades da população local e regional e com os princípios 

éticos/bioéticos e culturais do indivíduo e da coletividade, com formação em saúde 

baseada em evidências científicas, capaz de participar ativamente na produção do 

conhecimento.  

4 anos e 6 

meses – 9 

semestres 
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Medicina  O egresso do Curso de Medicina da UNIVALE terá formação geral, humanista, 

crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de 

atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e 

compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral 

do ser humano.  

12 semestres - 

6 anos 

Medicina 

Veterinária 

O Curso de Graduação em Medicina Veterinária tem como perfil do formando 

egresso/profissional o Médico Veterinário, com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, 

grupos sociais e comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício 

profissional, no âmbito de seus campos específicos de atuação em saúde animal, 

saúde pública e saúde ambiental; clínica veterinária; medicina veterinária 

preventiva; inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia, 

produção e reprodução animal. Ter conhecimento dos fatos sociais, culturais e 

políticos; de economia e de administração. Capacidade de raciocínio lógico, de 

observação, de interpretação e de análise de dados e informações, bem como dos 

conhecimentos essenciais de Medicina Veterinária, para identificação e resolução 

de problemas visando à sustentabilidade econômica, social, ambiental e o bem-

estar animal.  

10 semestres 

- 5 anos 

Odontologia Em consonância com o perfil da Instituição e com as DCN do curso de Odontologia, 

Resolução CNE-CES nº 3 de 19 de fevereiro de 2002, o Cirurgião Dentista 

graduado pela UNIVALE, terá como características a formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, qualificando-o para o exercício profissional com base 

no rigor técnico científico, capaz de atuar nas diferentes realidades sociais, 

norteado pelas políticas de saúde vigentes do SUS. Para tal, o egresso deve 

apresentar autonomia intelectual, capacidade de aprendizagem continuada; atuar 

positivamente nas transformações da sociedade, com capacidade para 

aprendizagem dinâmica, inovadora e flexível, articulando sua práxis com as 

necessidades locais e regionais, em consonância com as novas demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho. Engloba ao final, como característica 

consolidada deste perfil, a formação de um cirurgião-dentista com as 

competências e habilidades de respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício 

profissional; atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em 

programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da 

saúde; atuar multiprofissionalmente e interdisciplinarmente; reconhecer a saúde 

como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a integralidade 

da assistência; exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, 

entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social; conhecer e 

aplicar métodos de investigação para a elaboração de trabalhos acadêmicos e 

científicos com visão crítica. 

 

8 semestres - 

4  anos 
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Psicologia Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto na Resolução n° 

05 de 15 de março de 2011, o egresso do curso de Psicologia a ser formado 10 

semestres pela UNIVALE evidencia uma atuação profissional de forma crítica e 

reflexiva, - 5 anos apto a intervir em diversos contextos de saúde, sociais, 

institucionais e organizacionais. Esse egresso com base nos preceitos da ética 

profissional, do valor humano e do trabalho interdisciplinar vem atuando por meio 

de competências e habilidades desenvolvidas a partir das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, concentradas nas ênfases ressaltadas pela DCN desse 

Projeto Pedagógico. O egresso atuará profissionalmente por meio de 

competências e habilidades gerais, em consonância com o artigo 4º, da 

Resolução nº 05, de 15 de Março de 2011, que trata das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Psicologia, o qual enfatiza o seguinte: atenção à 

saúde baseada nos princípios da ética e bioética; a tomada de decisões com 

base em evidências científicas; a comunicação de informações com base nos 

princípios éticos da profissão; a liderança no trabalho em equipes 

multiprofissionais; administração e o gerenciamento da força de trabalho com 

iniciativa e ações empreendedoras e, por fim, a capacidade de buscar 

continuamente a atualização profissional por meio da educação permanente.   

10 semestres – 

5 anos 

 

Para ir ao encontro das diversas necessidades específicas dos estudantes 

e ampliar o acesso ao nível superior, sem perder de vista a qualidade do ensino, a 

Instituição oferece modalidades de ensino presencial e a distância. Em todas as 

modalidades, no entanto, têm papel fundamental o uso de metodologias inovadoras e 

de tecnologias digitais, que permitem acesso a conteúdos exclusivos, integração entre 

professores e estudantes, entre estudantes e o uso de ferramentas colaborativas de 

aprendizagem. 

Considerando seu contexto regional, a instituição tem como estratégia a 

ampliação de sua atuação em sua área de abrangência, tanto na educação presencial 

quanto na educação a distância. No cumprimento de sua missão, a UNIVALE assume 

compromisso com o desenvolvimento humano sustentável – social, cultural, 

tecnológico, ambiental e humano – por meio de sua concepção e desenvolvimento de 

trabalho pedagógico em seus cursos de graduação, da implementação de programas 

de pesquisa/investigação e extensão, de projetos e de atividades que visam atender 

a demandas de estudos nas áreas de atuação da Instituição, ao focalizar temas e 

problemas locais e regionais. 
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1.5.3.2 Ensino de Pós-graduação  

  

Os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu são abertos aos 

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

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

Rio Doce - UNIVALE, conferindo aos egressos o certificado de especialistas aos 

concluintes dos cursos de pós-graduação lato sensu e mestres e doutores aos 

concluintes dos cursos de pós-graduação stricto sensu, nos termos da legislação 

vigente.  

A formação stricto sensu, além dos espaços de sala de aula, acontece ainda 

no contato individual entre orientando e orientador; na individualidade do discente e a 

defesa; no contato com a comunidade e com demais pesquisadores. Nesse sentido, 

cada discente é corresponsável pela avaliação anual e quatrienal do Programa no 

qual está vinculado, devendo contribuir de forma decisiva para o resultado positivo da 

avaliação da CAPES. Com igual empenho e produtividade os docentes e discentes 

devem participar ativamente com aderência e coerência dos projetos estruturantes ao 

qual se vinculam, por meio de projetos de pesquisa que abarquem e respondam de 

forma integrada às áreas de concentração e linhas de pesquisa.  

A UNIVALE conta com um programa de mestrado interdisciplinar em Gestão 

Integrada do Território e oferta em parceria com a Universidade Federal de Santa 

Catarina um doutorado interinstitucional (DINTER) interdisciplinar em Ciências 

Humanas.  

Nessa perspectiva, a pós-graduação stricto sensu, a orientação e 

acompanhamento discente devem propiciar meios para os alunos descobrirem as 

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

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

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

interdisciplinar. O estudo da emergência da interdisciplinaridade e da complexidade 

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

qualidade.  

Os cursos de pós-graduação lato sensu são ofertados nas modalidades 

presencial e a distância, atendendo às demandas identificadas por meio de pesquisa 

junto aos egressos, junto aos estudantes da graduação e à comunidade externa. Após 
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a pesquisa é realizado um estudo de viabilidade da oferta das demandas identificadas 

pelos NDEs e Colegiados dos respectivos cursos de graduação, para a proposição de 

cursos vinculados à área de formação.  

A política de pós-graduação lato sensu, em sintonia com a realidade do 

ambiente externo da UNIVALE, se volta para uma demanda de profissionais de 

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

necessidade da especialização, cada vez mais diversificada e ao mesmo tempo 

interdisciplinar, voltada para o mercado de trabalho, inovação, metodologias e 

tecnologias e para uma pesquisa reflexiva sobre a prática profissional especializada e 

integrada. O compromisso da UNIVALE é de disponibilizar para a sociedade, 

profissionais e professores com sólida formação disciplinar e interdisciplinar, com 

competências e habilidades para observar e lidar com problemas complexos e as 

pluralidades que caracterizam o mundo contemporâneo. 

A formação pedagógica nos cursos de pós-graduação lato sensu vai além 

do contexto da sala de aula, sendo vivenciada também em outros espaços do trabalho 

e das ações especializadas como, laboratórios e demais espaços acadêmicos das 

práticas, projetos de extensão, projetos integradores, empresas, organizações 

públicas e privadas parceiras da UNIVALE entre outros. O Apêndice B demonstra a 

oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, evidenciando uma trajetória de sucesso 

nos últimos cincos anos. 

 

1.5.3.3 Extensão  

  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, em conformidade com as 

diretrizes para a extensão na Educação Superior Brasileira, compreende a extensão 

como um processo educativo que é interdisciplinar e interprofissional, político, cultural, 

científico e tecnológico, assegurando a interação transformadora entre a universidade 

e os demais setores sociais, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, 

de forma indissociável com o ensino e a pesquisa.   

Nessa perspectiva, a interação dialógica da comunidade acadêmica com a 

sociedade deve possibilitar troca de conhecimentos e do contato com as questões 

complexas contemporâneas presentes no contexto social, o que contribui para a 

formação cidadã dos estudantes, pela vivência interdisciplinar e interprofissional  dos 
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seus conhecimentos, integrada à matriz curricular, proporcionando a produção de 

mudanças na própria instituição e nos demais setores da sociedade. 

Portanto, a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na Educação 

Superior devem  contribuir na formação integral do estudante, estimulando sua 

formação como cidadão crítico e responsável; um diálogo construtivo e transformador 

com os demais setores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e 

promovendo a interculturalidade; iniciativas que expressem o compromisso social com 

todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, 

educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em consonância 

com as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação étnico-

racial, direitos humanos e educação indígena. 

No mesmo bojo, a reflexão ética exercitada pela instituição refere-se à 

dimensão social do ensino e da pesquisa como contribuição ao enfrentamento das 

questões da sociedade brasileira, por meio de conhecimentos, atualizados e 

coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a 

realidade brasileira.  

As modalidades da extensão na UNIVALE estão organizadas conforme 

quadro abaixo: 

MODALIDADE DE 

EXTENSÃO 
PÚBLICO-ALVO 

 

1. AÇÃO 

COMUNITÁRIA 

1.1 PROGRAMAS 

1.2 PROJETOS  

1.3 AÇÕES 

Público em situação de vulnerabilidade social, reconhecidamente pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Governador Valadares e 

Regional e pela legislação vigente. 

 

2. EDUCAÇÃO 

CONTINUADA 

2.1 CURSOS 

2.2 OFICINAS E 

SIMILARES 

 

Aberto ao público externo, a depender das demandas de formação 

profissional identificadas em atenção ao mercado de trabalho, para oferta de 

cursos de extensão e outros da mesma natureza pela UNIVALE. 
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3. SERVIÇOS E 

EMPREGABILIDADE 

Aberto ao público externo, a depender das demandas da comunidade 

identificadas em atenção ao mercado de trabalho para prestação de serviços. 

 

4. EVENTOS DE 

EXTENSÃO 

Aberto ao público externo em conformidade aos PPC de graduação e pós-

graduação. 

 

 

Pelo exposto, a UNIVALE cumpre com os objetivos da extensão por meio de 

ações que envolvam diretamente a comunidade externa e que estejam vinculadas à 

formação do estudante, nos termos da Resolução CNE nº 01/2017 e conforme normas 

institucionais próprias regulamentadas pelos Colegiados dos Cursos.  

 

1.5.3.4 Pesquisa  

 

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

por meio da produção intelectual docente e discente, inserção social e regional 

(extensão) e popularização da ciência, nos termos exigidos pelos comitês de área da 

CAPES e pelas agências de fomento à pesquisa.  

A atividade de pesquisa se destina a promover a ampliação do conhecimento 

humano e/ou resolver problemas sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, 

ambientais e de saúde, além de promover o conhecimento, valorização e 

desenvolvimento regional, considerando os interesses das comunidades locais, 

ecossistemas, particularmente nas áreas definidas como prioritárias.  

A atividade de pesquisa desenvolvida por meio de projetos de pesquisa 

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

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

e aderentes às linhas de pesquisa estabelecidas na Política de Pesquisa e Pós-

graduação stricto sensu da instituição, que contam com apoio e fomento  institucional, 

bem como de órgãos financiadores de pesquisa.  

A UNIVALE tem como objetivo criar, ampliar e consolidar atividades de 

pesquisa que contribuam para o desenvolvimento local, regional e nacional, em 

diferentes áreas do saber, visando à produção, aplicação e disseminação do 
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conhecimento de maneira ética e sustentável; à geração e difusão do conhecimento 

científico e tecnológico de reconhecida relevância; à criação das condições para a 

participação da UNIVALE em empreendimentos com o setor público e privado, as 

organizações não governamentais e as comunidades locais.   

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE estabelece como instrumentos 

e ações de estímulo à pesquisa, pós-graduação stricto sensu e iniciação científica o 

apoio aos discentes e docentes; a oferta de bolsas; a disponibilidade de espaços 

físicos adequados, confortáveis e equipados;  o incentivo à organização de eventos 

em que não só corpo docente e discente apresentem seus trabalhos, mas que também 

acolham parceiros e contem com participantes externos; o estímulo  à participação de 

docentes e discentes em eventos científicos para apresentação de seus trabalhos; 

estímulo e apoio aos grupos de pesquisa e aos projetos de pesquisa, inclusive com 

concessão de bolsas e financiamentos; realização de Simpósio de Pesquisa e 

Iniciação Científica anual.  
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2 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

  

De acordo com o disposto em seu estatuto, a Fundação Percival Farquhar – 

FPF, entidade mantenedora, zela pela observância das finalidades propostas neste 

documento e pela orientação da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. 

Responsabiliza-se pela aprovação da proposta orçamentária, prestação de contas, 

administração e aprovação da criação de instâncias administrativas, acadêmicas e de 

apoio, dentre outras atividades.   

A estrutura organizacional da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, 

descrita em seu regimento geral e estatuto, é dinâmica e flexível, concebida como um 

meio para o cumprimento de sua missão e consecução dos objetivos e metas 

propostos. Conforme o seu Regimento Geral, a estrutura organizacional dos 

processos de gestão institucional compreende os órgãos deliberativos e normativos 

superiores, os órgãos avaliativos, consultivos e propositivos e os órgãos executivos, 

resguardadas a autonomia universitária e a representatividade acadêmica, com os 

regulamentos institucionalizados e consolidados.   

Nos termos de seu Regimento interno, o Conselho Universitário – CONSUNI, 

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

e administrativos da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE é composto pelo 

reitor; pelos pró-reitores; assessores; coordenadores de todos os cursos de 

graduação; representantes do corpo docente dos cursos presenciais e a distância; 

representantes discentes, técnico-administrativos, da mantenedora e também da 

sociedade civil, uma vez que se constitui instituição comunitária.   

Todos possuem mandato de dois anos, exceto o reitor, pró-reitores, 

assessores e coordenadores de cursos que são membros natos enquanto exercentes 

dos cargos. As reuniões ordinárias do plenário do CONSUNI são bimensais, 

excetuando os períodos de férias e recesso, definidos em calendário acadêmico 

aprovado e publicado por este órgão. As decisões do Conselho Universitário cabem 

ao plenário, ouvidas as respectivas câmaras técnicas, conforme dispõe o Regimento. 

Outro órgão deliberativo em matéria acadêmica operacional, administrativa 

e disciplinar existente na estrutura organizacional da UNIVALE é o Colegiado do 
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Curso, composto pelo coordenador como seu presidente; por docentes que ministram 

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

representante da comunidade externa e por tutor em caso de curso ofertado na 

modalidade EaD, já que cursos nessa modalidade possuem colegiado distinto do 

presencial.    

Também vinculados aos cursos encontram-se os Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDEs), responsáveis pela implementação e desenvolvimento dos 

PPCs, cuja composição respeita integralmente a Resolução nº01 de 17 de junho de 

2010 emitida pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). 

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

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

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

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

atividades concernentes a áreas especializadas, com o intuito de estabelecer 

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

constitutivos e complementares vinculados à administração superior ou à Diretoria 

Executiva da FPF, aos quais compete o exercício de atribuições de suporte, 

normativas e de controle.   

A administração em regime participativo e compartilhado é realizada por 

meio dos diversos órgãos colegiados. Os órgãos colegiados são instâncias 

deliberativas, constituídas por representantes do corpo docente, discente e 

administrativo. Tais órgãos têm as seguintes funções: dar auxílio e colaborar com 

àqueles que ocupam cargos do mesmo órgão e instância e deliberar sobre projetos, 

propostas de ação e decisões tomadas nas diversas instâncias da estrutura 

organizacional. Eles se dispõem de forma hierarquizada, permitindo que se recorra à 

instância superior sobre decisões tomadas por uma instância inferior.  

A Figura 4 (Organograma da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE) 

apresenta o organograma institucional, destacando, os órgãos da administração 

central, unidades constitutivas e os órgãos colegiados que apoiam essas instâncias, 

incluindo ainda o Assessoria de Gestão da Qualidade, o Gabinete da Reitoria, a 

Ouvidoria, o Comitê de Ética e Pesquisa, o Comitê de Ética no Uso de Animais, a 

Assessoria Administrativa, a Comissão Própria de Avaliação – CPA, o Núcleo de 

Educação a Distância – NEaD, o Núcleo de Internacionalização, o Centro de 
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Empregabilidade e Oportunidades – CEO e o Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo - NUVEM.66478146 31021083. 

Além das instâncias colegiadas e setores complementares, há estímulo às 

decisões coletivas e o compartilhamento de responsabilidades materializados em 

diversos comitês, como o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), o Comitê de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) e também  o Comitê de Saúde Gestor de Crise da UNIVALE 

em situação de pandemia do novo Coronavírus – COVID-19 para fins de construir um 

plano de contingência com medidas educativas de esclarecimentos e proteção da 

saúde de todas as pessoas que acessam os Campi da Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE, constituído pela Portaria UNIVALE 022/2020 e o Comitê Gestor 

Acadêmico de Crise da UNIVALE em situação de pandemia do novo Coronavírus – 

COVID-19 para fins de orientação e acompanhamento das atividades acadêmicas, 

constituído pela Portaria UNIVALE 031/2020. 

As instâncias colegiadas possuem regulamentos próprios que definem, entre 

outros, as atribuições definidas no Regimento Institucional, a composição e o mandato 

dos seus membros, sendo estes nomeados por ato da Reitoria. Os registros das 

reuniões ocorrem por meio de atas, calendários aprovados e outros documentos que 

comprovam a presença e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica e 

sociedade civil organizada, quando for o caso. Destaca-se que as decisões dos 

órgãos colegiados são sistematizadas e divulgadas por meio de resoluções, 

pareceres, relatórios, atos normativos e autorizativos específicos, bem como pelas 

atas de suas reuniões, envio de e-mails, murais de aviso, publicações no site, sendo 

assegurada a apropriação pela comunidade interna.  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, em conformidade com seu 

Regimento, compreende a seguinte estrutura organizacional: 

  

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS  

a) Conselho Universitário – CONSUNI  

b) Colegiado de Curso   

  

ÓRGÃOS AVALIATIVOS, CONSULTIVOS E PROPOSITIVOS  

a) Comissão Própria de Avaliação – CPA  
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b) Núcleo Docente Estruturante – NDE  

  

ÓRGÃOS EXECUTIVOS  

a) Reitoria;  

b) Pró-Reitoria de Graduação;  

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

d) Assessoria de Graduação;  

e) Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu;  

f) Assessoria de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu;  

g) Assessoria Administrativa;  

h) Coordenação de curso.  

 

2.2 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL  
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Figura 4 - Organograma da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 

 

 

2.3 AUTONOMIA DA UNIVALE EM RELAÇÃO À MANTENEDORA FPF 
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A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE goza de autonomia didático 

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos termos do Art. 207 da 

Constituição Federal, de 1988.   

A autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial consiste da 

competência de estabelecer e executar a política de gestão, conforme instituído neste 

PDI e/ou em orçamento.   

Entende-se por autonomia de gestão patrimonial a competência para 

administrar os recursos patrimoniais colocados à disposição da mantida para o fiel 

cumprimento de suas finalidades.   

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

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

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

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

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

atendendo às necessidades da UNIVALE para a consecução das finalidades e 

objetivos previstos em seus ordenamentos internos.   

A Fundação Percival Farqhuar - FPF é ainda responsável pela Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE perante as autoridades públicas e o público em geral, 

incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias para o seu bom funcionamento, 

respeitados os limites da lei, do Estatuto e do Regimento Geral da UNIVALE, a 

liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus 

órgãos deliberativos, consultivos e executivos.  

A autonomia didático-científica da UNIVALE, nos termos de seu Regimento 

Geral consiste em:   

I. Estabelecer a sua política de ensino, pesquisa e extensão, observadas as 

previsões orçamentárias. 

II. Aprovar projetos de ensino, pesquisa e extensão no seu campo de 

especialidade. 

III. Organizar os projetos pedagógicos de seus cursos e programas, na forma da 

legislação vigente. 

IV. Interagir com instituições culturais e científicas nacionais e/ou internacionais, 

para o desenvolvimento de projetos integrados de interesse da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE. 
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V. Estabelecer seu regime acadêmico e didático-científico. 

VI. Fixar critérios para a seleção, admissão, promoção e habilitação dos discentes. 

VII. Conferir graus, diplomas, títulos e outras responsabilidades universitárias. 

 

2.4 RELAÇÃO DE PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS 

E EMPRESAS  

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem, atualmente, convênios e 

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

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

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

a comunidade e para a ação governamental.   

As relações da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE com a 

comunidade, instituições, órgãos e empresas do setor privado ou público processam-

se conforme o disposto em suas políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, uma vez 

que essas três grandes dimensões da ação universitária estão presentes em sua 

missão institucional. 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE oportuniza aos estudantes, 

assim como para os demais membros da comunidade acadêmica, experiências de 

engajamento comunitário e de atuação em situações de enfrentamento de problemas 

concretos da sociedade; criando e mantendo um relacionamento sólido com as 

comunidades do entorno da instituição e com órgãos da administração direta e indireta 

das esferas Federal, Estadual e Municipal que estejam em seu escopo de atuação.  

Em suas relações com a comunidade, instituições, órgãos e empresas do 

setor privado e público, a UNIVALE prima por um processo contínuo de construção e 

consolidação do posicionamento da Instituição, fortalecendo sua credibilidade e 

considerando seus pilares estratégicos: tradição, inovação, qualidade acadêmica, 

internacionalidade e empregabilidade, responsabilidade social, trazendo benefícios 

significativos para a sociedade.   
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3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL  

 

O Projeto Pedagógico Institucional - PPI da UNIVALE, parte integrante deste 

PDI, é um instrumento que norteia a gestão das ações acadêmico-administrativas da 

UNIVALE. Define as políticas para o ensino de graduação, pós-graduação lato e 

stricto sensu, a pesquisa e extensão, assegurando a estreita relação entre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI, o Projeto Pedagógico dos Cursos – PPC, os 

Planos de Ensino e respectivos programas e projetos de pesquisa e extensão. 

 

Figura 5 – Relação PDI, PPI e PPC 

 

O PPI pauta-se na concepção sociointeracionista de educação, a qual 

fundamenta a estrutura didático-pedagógica para o ensino, pesquisa e extensão e 

suas interfaces  com as inovações e os avanços tecnológicos, com o rigor necessário 

à garantia da flexibilidade dos componentes curriculares e oportunidades 

diferenciadas de integralização do curso, a coerência interna e externa dos currículos 

e  adoção de metodologias, recursos didáticos e infraestrutura compatíveis, na 

perspectiva da oferta de uma educação de qualidade, com equidade. 

Consolida-se na construção e produção de saberes significativos, traduzidos 

em habilidades e competências necessárias ao desenvolvimento humano, econômico 

e social, o que se consubstancia nos Planos de Ensino de cada disciplina/módulo, 

  

  

  

     PDI   

     PPI   

    PPC   



124 
 

 

orientados pelos princípios pedagógicos da interdisciplinaridade e da 

contextualização, levando-se em conta o marco situacional da região e as demandas 

do mundo do trabalho.   

Alinhado ao perfil do egresso, definido nas respectivas diretrizes dos cursos 

– DCNs, o PPI prevê como perfil dos graduandos, uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, qualificando-os para o exercício profissional em sua área 

de atuação. O egresso deve apresentar autonomia intelectual com capacidade de 

aprendizagem continuada e atuar proativamente nas transformações da sociedade, 

de forma autônoma, dinâmica, inovadora e flexível. Para tanto deve ser capaz de 

demonstrar habilidades e competências que qualifiquem sua conduta pautada na ética 

e preocupação com as questões sociais, ambientais, patrimoniais e culturais; atuação 

propositiva na busca de soluções para as questões apresentadas pela sociedade; 

capacidade de comunicação e expressão em língua nacional; capacidade de 

diagnosticar, analisar e contextualizar problemas; capacidade de utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação nos processos acadêmicos de 

aprendizagem e nas atividades laborais; busca constante por aprimoramento 

científico e técnico; domínio de técnicas essenciais à produção e à aplicação do 

conhecimento; trabalho integrado e contributivo em equipes inter e transdisciplinares; 

valorização da Cultura Afro-brasileira, gêneros, identidades e etnias; atuação 

profissional com respeito ao meio ambiente; capacidade para promover e respeitar os 

direitos humanos.  

A concepção filosófica de educação elucidada no PPI tem o educando como 

sujeito ativo de sua própria formação, refletindo o ensino pautado em metodologias 

ativas e interativas, com recursos didáticos midiáticos possibilitados pelas tecnologias 

de informação e comunicação, no empreendedorismo e a sinergia dos discentes no 

processo ensino-aprendizagem. Na UNIVALE vivencia-se um currículo pleno e vivo, 

que possibilita a formação teórico-prática, exigida nas sociedades contemporâneas, o 

desenvolvimento das capacidades de interpretação, articulação e domínio de saberes 

para a compreensão crítica da realidade e  a inserção criativa no universo profissional, 

o que propicia a vivência de experiências concretas, por meio de atividades 

complementares, estudos autônomos, iniciação científica, ações extensionistas, entre 

outros, orientado por um corpo docente qualificado e comprometido com o perfil do 

graduando. 
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Nessa perspectiva, o PPI se norteia pelas seguintes diretrizes fundamentais 

às questões educativas ilustradas na figura a seguir: 

 

Figura 6 – PPI e suas diretrizes fundamentais 

 

Em conformidade à concepção de educação e ao estabelecido no 

Regimento Geral da UNIVALE, a avaliação da aprendizagem nas 

disciplinas/módulos/componentes curriculares é realizada de forma contínua e 

processual, com apuração ao final de cada período, abrangendo os elementos de 

desempenho e assiduidade, cada um deles eliminatório por si mesmo, prevalecendo 

a análise dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, conforme preconizado na 

Lei 9394/96, nos conteúdos  cognitivos, atitudinais e procedimentais, com 

intervenções pedagógicas em tempo real e atendimento diferenciado aos discentes 

com necessidades especiais, numa relação intrínseca com o perfil do egresso. 

A política de extensão preconizada no PPI concebe a extensão como 

processo formativo interdisciplinar e interprofissional que se efetiva em interface com 

a pesquisa e o ensino no campo das ações que se inserem na sociedade, 
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preferencialmente em contextos de vulnerabilidade, consolidando o caráter de 

pertinência e responsabilidade social e socioambiental da universidade, ao promover 

a dialogicidade transformadora e articuladora dos diversos saberes acadêmicos e 

populares. Portanto, define-se como um processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação 

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

extensão vislumbram ensinar, investigar, formar para o mundo, promover constante 

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

desenvolvimento regional. 

Nessa seara, a Política de Extensão que orienta as ações extensionistas da 

UNIVALE reflete os desafios atuais colocados sobre essa atividade; integra ao ensino 

e à pesquisa, na sua condição de produtora e difusora de conhecimentos, com função 

de estabelecer a interlocução com a sociedade. A ação pedagógica da Extensão 

procura criar os meios e instrumentos para a convergência da vocação técnico-

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

social, implícita em sua missão. A extensão é, portanto, uma atividade acadêmica e 

pedagógica curricular, capaz de mobilizar a comunidade interna e externa em torno 

do desenvolvimento institucional e regional, pela aproximação entre os currículos de 

formação profissional e a realidade social; estímulo à problematização como atitude 

de interação com a realidade; incentivo à experimentação de novas metodologias de 

trabalho por projetos; desenvolvimento de uma atitude questionadora e proativa diante 

dos desafios impostos pela realidade social; incentivo aos processos de 

aprendizagem em temáticas relevantes para a comunidade; da elaboração de 

Programas, Projetos e Ações, pautados nos princípios pedagógicos da 

contextualização e interdisciplinaridade, impactando nas práticas dos docentes e nos 

resultados dos processos de ensino aprendizagem. 

Na mesma esteira, as Políticas de Pesquisa/Iniciação Científica delineiam a 

atividade investigativa na UNIVALE, que visa contribuir para a qualidade do Ensino e, 

assim, para o exercício aprofundado de uma atitude crítica, aprimorando o 

desempenho profissional dos discentes nos seus campos específicos com interfaces 

interdisciplinares. O fortalecimento da prática investigativa, articulada com o Ensino e 

a Extensão, resultará em maior visibilidade institucional, firmando a UNIVALE como 

um centro disseminador do conhecimento.  
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Assim, a indissociabilidade entre a prática investigativa, a prática do Ensino 

e a da Extensão refletem a proposta do trabalho acadêmico diferenciado para seus 

graduandos onde a formação se dá a partir de uma perspectiva que vai além das aulas 

ministradas e que tradicionalmente configuram o ensino. A proposta de pesquisa aqui 

configurada assume e expressa o papel social da UNIVALE na (re)construção das 

configurações sociais promotoras dos princípios da justiça, igualdade e liberdade; 

assim como a indissociabilidade assume a condição de instrumento basilar na 

construção da Instituição que cumpre de fato sua finalidade tanto na formação 

acadêmica como na participação da construção democrática. 

Além das Políticas de Ensino, Extensão e de Pesquisa/Iniciação Científica, 

o PPI da UNIVALE dispõe sobre demais Políticas relativas às Atividades Acadêmicas, 

quais sejam: de Estágio; de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC; de Atividades 

Complementares; de Flexibilização Curricular; de Educação Ambiental; de Educação 

em Direitos Humanos; de proteção do direito da pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista e de Educação Inclusiva. 

Pelo exposto, ratifica-se que a concepção sócio-histórica preconizada no PPI 

da UNIVALE está amparada nos princípios legais emanados do sistema federal de 

ensino e consolidada pela sua práxis educacional comprovadamente por seus 

documentos institucionais, com acessibilidade comunicacional à todos os segmentos 

da comunidade acadêmica, por meio do site da UNIVALE, Portal do aluno e do 

professor, entre outros, primando pela elaboração e atualização dos PPCs, por seus 

órgãos constituídos com tais atribuições regimentais, no âmbito dos cursos (NDE e 

Colegiado), da mesma forma que se impõe a atualização do PPI, de forma 

participativa, democrática e sistêmica. 

 

3.1 INSERÇÃO REGIONAL  

 

Os instituidores da Fundação Percival Farquhar - FPF, em 1967, definiram 

que a razão para a criação da instituição era formar pessoal de nível superior e, de 

modo enfático, contribuir efetivamente com pesquisa e ações que auxiliassem no 

desenvolvimento da região. Nos últimos 50 anos a instituição se constrói em 

interatividade com o território no qual está inserida e que lhe deu origem, por 

intermédio da iniciativa de diferentes atores, tais como os poderes públicos locais, 
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entidades da sociedade civil, empresas e instituições de ensino de Governador 

Valadares e de outros municípios da região.   

A UNIVALE incorpora em sua missão o compromisso comunitário e a 

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

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

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

meios adequados para compreender e responder às necessidades básicas do seu 

ambiente externo, transformando-as em demandas para o processo ensino-

aprendizagem e para a pesquisa e ações no campo da extensão.  

A universidade, como instituição ambiental e socialmente responsável, tem 

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

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

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

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

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

universidade de modo efetivo com seu ambiente socioespacial inclusivo que a 

determina, devendo colaborar para o desenvolvimento territorial sustentável desse 

ambiente.   

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

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

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

região beneficiados pelos serviços da UNIVALE:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

Mapa7 1 - Municípios de Minas Gerais atendidos pela UNIVALE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 A tabela foi baixada do IBGE e representa os limites de municípios de Minas Gerais como 

constatado no contexto do censo demográfico de 2010. Para cada município, tem o nome e tem 

a geometria do limite em formato de geodados de Microsoft SQL Server. Mapa produzido pelo 

Prof. Thomas Jefre arquivado no Banco de Dados do Observatório Interdisciplinar Territorial – 

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

hidrográfica do rio Doce foi surpreendida pelo desastre provocado pelo rompimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

crítica e à melhoria das condições de vida, em uma perspectiva ambiental.  

Entre as questões que caracterizam os problemas enfrentados pela Região 

Geográfica Imediata de Governador Valadares (RGIM-GV), se identifica ainda a 

situação deficiente no campo educacional.    

A UNIVALE, ao longo de sua história, contribuiu para mudanças nesse 

campo com a formação de graduados, na proporção de 9% da população total, 

conforme dados do último Censo do IBGE em 2010. Considerando os dados 

educacionais, as matrículas no Ensino Médio em 2018, percebemos a importância da 

UNIVALE, que na ocasião formou em torno de 777 alunos.  

Considerando os dados de pessoal ocupado, onde 61.681 pessoas estavam 

trabalhando de maneira formal em 2010, fazendo um paralelo com a contribuição da 

UNIVALE para o cenário da cidade, percebemos que mais de 1/3 desse número se 

refere aos egressos de nossa IES, que já formou mais de vinte mil pessoas.   

Outro ponto relevante se refere ao impacto dessa formação para o PIB local, 

visto que é sabida a contribuição e ampliação da média salarial da escolaridade nesse 

indicador, assim, a cidade de Governador Valadares tem a primeira colocação em 

relação ao PIB regional, dentre 26 municípios da região geográfica imediata, 

demonstra a relevância do trabalho da UNIVALE para o desenvolvimento local e 

regional.  

A UNIVALE continua com sua missão de contribuir para a manutenção da 

posição polarizadora de Governador Valadares, como resposta local aos 

desequilíbrios regionais, provocados pelo crescimento geoeconômico desigual do 

Brasil e de Minas Gerais. Como IES comunitária, desempenha historicamente o papel 

de fomentadora de desenvolvimento, compromissada com a sustentabilidade social e 
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ambiental por meio da oferta de cursos presenciais e a distância, o que é demonstrado 

pelo mapa 04, em que se destacam os municípios de origem de seus alunos.  

 

Mapa 4 – Municípios de origem dos alunos da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE 

 

Fonte: Mapa produzido pelo Prof. Thomas Jefre arquivado no Banco de Dados do Observatório 

Interdisciplinar Territorial – OBIT.  

  

Para além da oferta dos cursos presenciais, historicamente ofertados pela 

UNIVALE, com o advento do seu credenciamento para a oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação lato sensu na modalidade a distância, a partir de 2017 a 

UNIVALE ampliou sua área de atuação. Consequentemente a origem dos alunos se 

amplia continuamente abarcando outros municípios de Minas Gerais e outros estados 

do país. 
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Nessa perspectiva, os cursos ofertados na modalidade a distância são uma 

realidade consolidada na UNIVALE, o que corrobora para o atendimento à Meta 12 

do PNE, na elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior prevista para 

50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, além de oportunizar a formação 

de especialistas no campo profissional por meio dos cursos graduação e de pós-

graduação na modalidade a distância. 

  

3.2 PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO  

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem sua filosofia institucional 

alicerçada nos seguintes princípios:   

I. igualdade de condições para o acesso e permanência na instituição;  

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber;  

III. respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

IV. valorização dos profissionais da educação;  

V. garantia de padrão de qualidade;  

VI. valorização da experiência extraescolar;  

VII. vinculação entre a instituição, o mundo do trabalho e as práticas sociais;  

VIII. gestão colegiada e participativa;  

IX. unidade de patrimônio e administração;  

X. indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão;  

XI. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

XII. flexibilidade de métodos e critérios para atender às diferenças individuais e 

especial atenção às peculiaridades locais e regionais;  

XIII. estrutura orgânica, visando à integração de atividades e serviços;  

XIV. racionalidade de organização, com plena utilização de recursos materiais e 

humanos;  

XV. justiça, ética, cidadania, igualdade, solidariedade humana e caráter 

comunitário;  
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XVI. valorização da idoneidade, disciplina, dedicação, seriedade, participação, do 

espírito de equipe, da eficiência e do respeito à hierarquia, ao indivíduo e à 

instituição;  

XVII. defesa do meio ambiente, seu desenvolvimento sustentável e o 

compromisso com o bem-estar da população;  

XVIII. desenvolvimento regional como base na construção do conhecimento e da 

formação profissional;  

XIX. interdisciplinaridade como elemento motivador de uma ação colaborativa 

entre saberes;  

XX. processo de ensino-aprendizagem que prepare um cidadão, com 

conhecimentos científicos e humanísticos, capaz de interferir positivamente 

em um mundo diversificado e complexo;  

XXI. inclusão social e o respeito à diversidade; 

XXII. manutenção da governança corporativa, em todas as atividades docentes, 

discentes e administrativas; 

XXIII. consideração com a diversidade étnico-racial.  

XXIV. garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida; 

XXV. respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas 

surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva.  

  

A Educação proposta leva em conta as múltiplas dimensões da experiência 

humana, com vistas a capacitar o educando para lidar com o universo de informações 

a que está exposto; trata-se, pois, de considerar o educando como sujeito de sua 

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

almejada, ou seja, tornar clara a concepção que embasa os projetos pedagógicos.  

A concepção filosófica de Educação descrita orienta a construção e a 

materialização dos Projetos Pedagógicos de Curso, nos quais se pretende educar 

para as múltiplas competências e habilidades, por meio de um currículo pleno de 

experiências concretas e de Atividades Complementares.   

Tal proposta pedagógica está amparada em princípios constantes da 

legislação educacional vigente, bem como na concepção socio-histórica construída 

pela sua práxis educacional e expressa em seus documentos norteadores. A 

formação teórica, exigida na sociedade contemporânea, pressupõe o 
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desenvolvimento das capacidades de interpretação, articulação e domínio de saberes 

para a compreensão crítica da realidade, ainda assim, para a inserção criativa no 

universo profissional.  

Busca-se a criação de novas expressões do saber, a partir da realidade e 

expectativas da sociedade, fomentando o caráter investigativo e a autonomia na 

construção do conhecimento. É a concepção da filosofia da práxis, a fusão do 

conhecimento da vida com o conhecimento sistematizado, orgânico e coerente.  

Os princípios pedagógicos que norteiam as metodologias a serem adotadas 

pelos cursos pautam-se nos seguintes pressupostos:  

I. a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, concebida como uma 

função indissociável do processo ensino-aprendizagem;  

II. formação de profissionais que pensem e reflitam sobre o contexto social e 

assumam o seu papel de protagonistas na eminência de uma sociedade 

igualitária, sendo capazes de perceber a complexidade do saber e de suas 

incertezas;  

III. formação de profissionais que pensem e ajam de forma solidária e engajada, 

socialmente capazes de inserirem-se no âmbito da consciência coletiva e do 

exercício de valores morais universais, sem anularem-se pela massificação 

do avanço tecnológico desenfreado;  

IV. concretização da aprendizagem, construída por meio da prática que favorece 

a dúvida, o desafio, a problematização e a titularidade do percurso de 

formação; 

V. promoção de uma educação crítica, ética e criativa que participe da 

consciência coletiva, sem perder de vista os valores identitários regionais;  

VI. discussão contínua e coletiva, sobre as implicações da concepção de 

Currículo nos Projetos Pedagógicos dos Cursos nas suas diversas ações;  

VII. vivência de experiência educativa que abrace a concepção de que o ser 

humano e a ciência se fazem mediante relações formativas intencionais, 

integradoras, questionadoras e abertas à diversidade;   

Nessa perspectiva, as metodologias, as atividades didático-pedagógicas e 

as demais práticas acadêmico-administrativas da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE se orientam por concepções filosóficas aliadas à normatização estabelecida 

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

extensão; a flexibilização curricular; os processos de avaliação; a interdisciplinaridade; 
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e o incremento de atividades discentes fora do ambiente escolar garantindo a 

complementação de carga horária por meio das atividades práticas supervisionadas, 

bem como da modalidade a distância.   

 

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

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE propicia aos seus graduandos 

uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-os para o 

exercício profissional em seu campo de atuação. Para tal, o egresso deve apresentar 

autonomia intelectual; capacidade de aprendizagem continuada; atuar positivamente 

nas transformações da sociedade, com capacidade para aprendizagem autônoma, 

dinâmica, inovadora e flexível.  

O egresso também deverá demonstrar as seguintes habilidades e 

competências:  

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

patrimoniais e culturais;   

II. capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa;   

III. atuação propositiva na busca de soluções para as questões apresentadas 

pela sociedade;   

IV. capacidade de comunicação e expressão em língua nacional;  

V. capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas;  

VI. capacidade de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos 

processos acadêmicos de aprendizagem e nas atividades laborais;  

VII. busca constante por aprimoramento científico e técnico;   

VIII. domínio de técnicas essenciais à produção e à aplicação do conhecimento;   

IX. trabalho integrado e contributivo em equipes inter e transdisciplinares;   

X. valorização da “Cultura Afro-brasileira, gêneros, identidades e etnias”;  

XI. atuação profissional com respeito ao meio ambiente;  

XII. capacidade para promover e respeitar os Direitos Humanos.   
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3.4 FORMAS DE INGRESSO DO CORPO DISCENTE  

  

3.4.1 Cursos de Graduação 

 

O ingresso do aluno na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE pode 

ocorrer pelas seguintes formas:  

I. Processo Seletivo: forma de ingresso por meio de processo seletivo, 

facultado ao discente que tenha concluído o Ensino Médio, sendo a 

classificação feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não 

obtiverem os requisitos mínimos estabelecidos pelo Edital do Processo 

Seletivo, que acontece por meio de redação ou por aproveitamento da nota 

do Enem.  

II. Portador de Diploma de Curso Superior: forma de ingresso facultada ao 

discente, graduado em outro curso superior, como obtenção de novo título e 

respeitando os requisitos mínimos estabelecidos pelo edital, condicionada à 

existência da vaga no curso pleiteado. 

III. Mudança de curso: forma de ingresso facultada ao discente regular interno 

da instituição que solicita mudança de curso e é condicionada à existência 

de vaga no curso pleiteado, para a transferência interna. 

IV. Transferência: forma de ingresso facultada ao discente regular de cursos de 

graduação em Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo MEC, 

condicionada a existência de vaga no curso pleiteado e regras estabelecidas 

em edital de transferência externa. As transferências ex officio dar-se-ão na 

forma da Lei. 

V. Outras formas definidas emanadas da legislação federal.  

Na hipótese de existência de vagas remanescentes de processo seletivo, a 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE estabelecerá outras formas de seleção, 

definindo-as em edital específico publicado pela reitoria.  

  

3.4.2 Cursos de Pós-graduação Lato Sensu  
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O ingresso dos alunos nos cursos de pós-graduação lato sensu da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE ocorrerá por meio de editais publicados 

pela Reitoria, nos termos da legislação vigente. O candidato interessado deve ser 

portador de Diploma de Curso Superior, reconhecido pelo MEC.  

O ingresso do aluno na UNIVALE pode ocorrer pelas seguintes formas:   

I. Processo de Inscrição/matrícula: A primeira forma de ingresso do 

candidato é feita por meio de inscrição via site da UNIVALE, mediante 

a consulta do Edital de Inscrição e matrícula publicado pela Reitoria, 

condicionado ao limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que 

não preencherem na integra os requisitos estabelecidos pelo edital.   

II. Mudança de curso: Forma de ingresso facultada ao aluno regular da 

UNIVALE que solicita mudança de curso. Essa possibilidade é 

condicionada à existência de vaga e aos critérios de avaliação do 

coordenador do Curso de pós-graduação lato sensu;   

III. Outras formas definidas emanadas da legislação federal.  

  

3.4.3 Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu  

  

O ingresso dos alunos nos cursos de Pós-graduação stricto sensu da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE acontece por meio de editais de processos 

seletivos publicados pela Reitoria, nos termos da legislação vigente. O candidato 

interessado deve ser portador de Diploma de Curso Superior, reconhecido pelo MEC.   

O processo seletivo ocorre sob a coordenação da Comissão Examinadora 

do Processo de Seleção constituída por três professores doutores, nomeados pelo 

Colegiado do Programa e se divide em duas etapas: a Primeira Etapa de caráter 

eliminatório e a Segunda Etapa para os candidatos aprovados na primeira etapa.   

A Primeira Etapa do processo seletivo compreende uma prova de 

Conhecimento Específico e a Prova de Língua Estrangeira. Da Segunda Etapa 

participam apenas os candidatos aprovados na Prova de conhecimento específico, 

sendo esta etapa constituída da entrevista e análise de currículo.  

 

3.5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  
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A organização didático-pedagógica dos cursos ofertados pela UNIVALE é 

fundamentada nos princípios definidos no Projeto Pedagógico Institucional – PPI em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Catálogo dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. Os cursos têm como objetivo formar profissionais nas 

diferentes áreas do conhecimento, de forma humanista, crítica e reflexiva, com 

competência técnica, ética, política, social e educativa, aptos para inserção no 

mercado de trabalho e para a participação no desenvolvimento da sua região, 

respeitando a diversidade e preservando o meio ambiente.  

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem à concepção 

filosófica da organização didático-pedagógica, com base numa visão que enfatiza o 

desenvolvimento da autonomia, por meio de um currículo amplo e flexível que 

proporcione uma formação científica e um desenvolvimento humanístico, devem 

apresentar:  

I. concepção da estrutura curricular, fundamentada na indissociabilidade do 

ensino, da pesquisa/iniciação científica e da extensão. 

II.  estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por 

meio de processos interdisciplinares. 

III. desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos 

para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional. 

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

desenvolvimento do processo de educação continuada.  

A formação humanista será privilegiada na organização curricular de todos 

os cursos, por meio de conteúdos que envolvam temas da educação ambiental, da 

história e cultura afro-brasileira e indígena, direitos humanos, inclusão social, 

valorização da diversidade e igualdade étnico-racial, a serem implementados nos 

currículos de forma transversal, além do estímulo ao desenvolvimento de conteúdos 

integradores e essenciais por meio de processos interdisciplinares  

A política de ensino favorece a crítica e a reflexão ao trabalhar a 

aprendizagem centrada no aluno como protagonista principal do processo, tendo o 

professor como orientador/mediador. As habilidades e as competências, definidas nas 

DCNs, orientam a organização no âmbito dos PPCs dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais a serem adquiridos pelo aprendiz. As atividades 

propostas buscam o “Aprender a Aprender”, e, portanto, amparam-se na análise 

crítica e reflexiva do conhecimento.  
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Nessa perspectiva, a UNIVALE definiu as formas de acompanhamento e 

avaliação do planejamento e execução do trabalho docente, sendo que neste 

processo, o Colegiado, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Coordenação do 

Curso, enquanto órgãos consultivos e deliberativos em matéria acadêmica têm 

atribuições distintas e intercomplementares, com especial relevância do NDE ao qual 

compete, numa ação conjunta com a Coordenação do Curso, apreciar e validar os 

Planos de Ensino elaborados pelos docentes, a cada semestre letivo.   

O acompanhamento e a avaliação do desempenho dos docentes é de 

responsabilidade do coordenador do curso, tendo como subsídio o relatório avaliativo 

da CPA contendo os dados qualiquantitativos, de cada docente, cujos instrumentos 

de avaliação da CPA são aplicados para cada uma das disciplinas/módulos que o 

docente ministra no respectivo curso, mediante a escuta dos estudantes, dos 

coordenadores e da própria autoavaliação dos docentes, tendo como objetivo o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, por meio da análise crítica de seus 

resultados, possibilitando o planejamento e sua execução no semestre subsequente, 

a partir dos resultados da avaliação.  

  Numa ação integrada às competências, a Pró-reitoria de Graduação 

(Prograd) em conjunto com a Assessoria de Graduação (Asgrad), Setor de Gestão 

Pedagógica (GEPE) e Núcleo de Educação a Distância (NEaD) são responsáveis pelo 

acompanhamento, supervisão e suporte às ações relativas às áreas estratégicas de 

ensino-aprendizagem dos cursos de graduação presencial e EaD. A formação 

didático-pedagógica inicial e continuada é realizada por meio de ações, projetos e 

programas de formação e desenvolvimento institucionais, com vistas ao ensino de 

qualidade e a avaliação de desempenho pela CPA. 

A flexibilização curricular deve estar sintonizada com o contexto de busca 

pelo novo, e ao reordenamento da sociedade, da instituição e do ensino superior como 

um todo, caracterizando-se como expressão de um Projeto Pedagógico Institucional 

e de curso, sempre em construção, e que considera o global e o local. Nessa 

perspectiva, a flexibilização curricular insere-se num sentido maior, o que pressupõe 

a permeabilidade das transformações que ocorrem no mundo científico e nos 

processos sociais, na interdisciplinaridade e na formação sintonizada com a realidade 

social, na perspectiva da articulação teoria e prática presente na indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, com acessibilidade metodológica, conforme a 

matriz curricular. Dessa forma, a flexibilização insere-se enquanto promotora de 
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qualidade social para a prática pedagógica, e deve, de fato, contribuir para fortalecer 

o bem comum e o espaço público no interior e exterior da instituição, fortalecendo e 

legitimando-a socialmente.  

Os avanços tecnológicos no processo ensino-aprendizagem consistem na 

disponibilização aos  docentes e discentes de diversos recursos tecnológicos de 

informação e comunicação os quais possibilitam a disponibilização aos discentes das 

atividades programadas pelos docentes com antecedência, otimizando a interação 

dialógica nas aulas presenciais, permitindo a inclusão de diversos objetos de 

aprendizagem, tais como artigos, links, vídeos, filmes e grupos de discussão, 

favorecendo a autoaprendizagem e atividades de recuperação de estudos e de 

nivelamento, bem como o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes e discentes. Além da parceria que a UNIVALE mantém com o Google for 

Education, a qual facilita o uso de diferentes ferramentas que podem ser integradas 

ao processo ensino- aprendizagem; a plataforma Moodle, utilizada no ambiente virtual 

de aprendizagem, bem como contratos e convênios para acesso às bibliotecas 

virtuais, viabilizam a realização efetiva de estudos e atividades presenciais e a 

distância, por meio das TICs, especialmente no contexto do isolamento social pela 

pandemia COVID-19, por determinação das autoridades sanitárias.   

Atrelado a este processo, tem-se a avaliação contínua e processual da 

aprendizagem nas disciplinas/módulos como instrumento de monitoramento e 

retroalimentação do processo ensino-aprendizagem, por meio das devidas 

intervenções pedagógicas, consignadas no princípio de não deixar nenhum aluno para 

trás, conforme regulamentado pela UNIVALE. 

Na seleção dos conteúdos leva-se em consideração sua relevância, 

atualização e adequação para a consolidação de competências e habilidades 

requeridas no perfil do egresso; a integração das disciplinas/módulos; o 

dimensionamento da carga horária para integralização do curso; a associação 

intrínseca com a disciplina/módulo; as bibliografias, entre outros, primando pela 

formação numa perspectiva multi, inter, e transdisciplinar e  interprofissional.  

As metodologias adotadas ancoram-se na pedagogia da problematização 

que deriva das teorias construtivista e sociointeracionista da aprendizagem cujos 

desafios estimulam a construção de conhecimento e o desenvolvimento de 

habilidades e competências, o que pressupõe o protagonismo dos discentes no 

próprio processo de formação profissional, bem como a formação dos docentes. 
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A competência técnica ampara-se no rigor científico, na fundamentação 

conceitual e na compreensão dos princípios éticos e sociais que devem orientar a 

tomada de qualquer decisão nas atividades de trabalho. Nos PPCs, as atividades a 

serem desenvolvidas devem fundamentar-se nos princípios filosóficos e pedagógicos, 

que norteiam as práticas acadêmicas da instituição.  

 

3.5.1 Orientações para seleção de conteúdos e princípios metodológicos em função 

do perfil do egresso  

  

Propor um perfil para egressos de um curso significa definir as competências 

do futuro profissional. É antever aquilo que o aluno será capaz de fazer ao concluir o 

curso.  

Diversos são os balizadores que os cursos podem propor para as 

competências profissionais a serem desenvolvidas nos processos de aprendizagem, 

vivenciados durante a formação. Inicialmente destacam-se as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, normativa que o Ministério da Educação indica como orientador, constando 

no instrumento de avaliação de cursos a definir as competências necessárias para um 

perfil de egresso indicado.  

Na definição das competências, são consideradas ainda, as orientações e 

sugestões que constam nos documentos dos conselhos profissionais como a OAB, 

para os cursos de Direito, o CONFEA para os cursos de Engenharia, entre outros. 

Embora as instituições formadoras sejam autônomas em relação aos conselhos 

profissionais, as proposições e os indicativos, por eles feitos, devem ser analisados, 

uma vez que é nessa comunidade que o egresso da Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE vai se inserir.  

E, há ainda a realidade local e regional, figurando como importante elemento 

de influência na estruturação das competências. Há de se identificar que a 

especificidade da demanda local e regional para determinado curso traz originalidade 

em relação à uniformidade decorrente das DCNs. Da mesma forma, as informações 

referentes a dados socioeconômicos e culturais oferecem indicativos balizadores dos 

perfis profissionais pretendidos.   
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Ressalta-se que a aproximação de um curso da realidade local, regional e 

suas demandas deve ocorrer de modo a não perder a conexão com a universalidade 

da área do conhecimento.   

Para a seleção dos conteúdos e elaboração dos currículos são levados em 

consideração os seguintes parâmetros:  

I. parâmetros estabelecidos pelos referenciais da legislação vigente;   

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

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

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

requeridas;   

IV. integração das disciplinas formando um percurso de aprendizagens 

significativas;   

V. dimensionamento da carga horária das disciplinas;   

VI. interdependência e complementaridade entre competências;  

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

institucionais;  

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

IX. factibilidade de observação da vivência pelos alunos; 

X. observância à missão e visão institucional;   

XI. adequação, atualização e relevância da bibliografia; e   

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

multi, inter, transdisciplinar e ainda interprofissional.   

  

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

PDI, nos termos do Glossário dos Instrumentos de Avaliação Externa do Ministério da 

Educação: 

 
Uma competência caracteriza-se por selecionar, organizar e mobilizar, 
na ação, diferentes recursos (conhecimentos, habilidades e atitudes) 
para o enfrentamento de uma situação-problema específica. Uma 
competência se desenvolverá na possibilidade de ampliação, 
integração e complementação desses recursos, considerando sua 
transversalidade em diferentes situações. (GLOSSÁRIO DOS 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA, 4ª edição, Equipe 
Avaliação in loco, INEP, 2019).  
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Assim, a importância da definição clara das competências do egresso deve-

se ao fato de que elas refletem a qualificação profissional que pode ser adquirida ao 

longo do curso; o efetivo desempenho que o egresso pode atingir no que se refere 

aos conhecimentos, aos comportamentos e às atitudes.  

 

3.5.2 Orientações sobre o processo de avaliação da aprendizagem em disciplinas e 

módulos  

  

A prática docente na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE deve 

direcionar-se na busca constante da efetivação da aprendizagem do educando. Essa 

ação favorece a formação de um tipo de ser humano contextualizado com a realidade 

atual. Tendo em vista, que o fenômeno educativo é único em cada momento histórico 

e para cada indivíduo. Ele é pluridimensional, pois assume uma dimensão para cada 

contexto. Por isso, é preciso construir e reconstruir esse processo a todo tempo.   

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

coleta das informações indispensáveis para conhecimento da realidade, durante a 

execução do trabalho, até a sua finalização. Logo, não pode ser realizada em 

momentos estanques.  

A reflexão da prática pedagógica constante, como acontece na Universidade 

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

melhorar as condições do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o 

educador se compromete com o aprendizado do educando.   

Conclui-se então, que a reflexão da ação pedagógica, assim como, a busca 

da fundamentação teórica e prática devem ser uma constante no trabalho do 

educador, para que ele mesmo possa redimensionar a sua atuação a fim de melhorar 

o processo de ensino aprendizagem.  

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

pedagogia sociointeracionista e crítica, de natureza democrática e pluralista, com um 

eixo metodológico firmemente estabelecido e que prioriza a aprendizagem 

significativa utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem.   

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos desse 

processo, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com 

metodologias de ensino voltadas à construção de competências vinculadas ao 
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raciocínio e à reflexão crítica. O professor, por outro lado, passa a desempenhar o 

papel de mediador, garantindo situações que estimulem a participação do aluno no 

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

A avaliação de aprendizagem nas disciplinas/módulos obedece ao 

estabelecido no Regimento Geral e às diretrizes e orientações do Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI.   

As pessoas com necessidades educacionais especiais e com deficiência, no 

âmbito da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, usufruem de atendimento 

diferenciado junto aos processos de avaliação de aprendizagem, a partir de análise 

individualizada.  

 

3.5.3 Orientações para as Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares realizadas pelos alunos dos cursos de 

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

estudos transversais, opcionais, de interdisciplinaridade e de permanente atualização 

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

e de ensino que associam teoria e prática e nas ações de extensão desenvolvidas 

junto à sociedade, com vistas à consolidação do perfil do formando desejado pela 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE.  

As atividades Complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 

profissional. Nesse sentido, constituem atividades de natureza acadêmica, 

profissional e sociocultural e fomentam a prática de estudos independentes de caráter 

interdisciplinar e transdisciplinar, possibilitando aos discentes novos conhecimentos, 

adquiridos não somente no ambiente escolar, mas também em atividades 

independentes, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações 

de extensão junto à comunidade.  

São espaços e momentos de enriquecimento curricular, que ampliam as 

oportunidades dos discentes para se apropriarem do conjunto de conhecimentos, 

atitudes e habilidades que o capacitarão a ser um bom profissional em sua área 

específica. Sendo assim, oportuniza a oxigenação do currículo permitindo outras 

atividades além das previstas no formato tradicional das aulas e práticas 
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convencionais. Possibilita a abertura de espaços para o exercício da aprendizagem 

em outros lugares e tempos diferenciados dos da sala de aulas, oficinas e laboratórios, 

constituindo-se, porém, como oportunidades curriculares significativas.  

A política de ensino de graduação da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE propõe Atividades Complementares como forma de promover a flexibilidade 

curricular, representadas por inúmeras atividades, destacando entre elas: programas 

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

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

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

A relação das Atividades Complementares com suas respectivas cargas 

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

dos cursos, sendo obrigatória a integralização da carga horária total das ACs prevista 

no currículo do curso e em seu regulamento. 

Os alunos apresentam os seus documentos comprobatórios das Atividades 

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

validação em seu curso.  

Dessa forma, constituem objetivos gerais das Atividades Complementares:  

I. possibilitar autonomia ao discente na gestão das atividades de seu 

interesse, coerentes com o perfil do egresso;  

II. flexibilizar e prolongar a sequência curricular, por meio de atividades 

pertinentes à formação do perfil do egresso;  

III. possibilitar ao aluno a aquisição de experiências diversificadas inerentes e 

indispensáveis ao seu futuro profissional;  

IV. aproximar a realidade acadêmica do mundo do trabalho, estabelecendo, ao 

longo do curso a integração entre as diversas peculiaridades profissionais;  

V. incentivar as atividades específicas dos diferentes cursos de graduação, 

articulando-as com as políticas e prioridades institucionais;  

VI. oportunizar eventos destinados ao debate de temas científicos e culturais;   

VII. incentivar a participação dos alunos em projetos de iniciação científica;  

VIII. desenvolver a mentalidade crítica e reflexiva diante das diferentes 

Atividades Complementares;  

IX. incentivar docentes e discentes no desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares, coerentes com a formação do discente.  
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 3.5.4 Orientações para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  

  

Os Trabalhos de Conclusão de Curso da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE são atividades de estudo, que se apresentam em forma de trabalho 

monográfico de graduação; especialização e/ou aperfeiçoamento (trabalho 

experimental ou não-experimental); Trabalho de Conclusão de Curso/TCC, 

dissertação; tese; projeto de pesquisa (experimental ou não-experimental); artigo 

científico; produto técnico, dentre outros definidos pelo Colegiado dos Cursos.  

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

definido no PPC por decisão do NDE e colegiado de curso, sendo, nesses casos, um 

dos pré-requisitos para obtenção do diploma/certificado, devendo ser elaborado sob 

orientação direta de um docente.   

O Trabalho de Conclusão de Curso deverá refletir a consolidação dos 

conhecimentos construídos durante o curso de graduação ou de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu; a formação fundamental, técnica, sociopolítica; a capacitação 

investigativa e produtiva do(a) discente e o aprimoramento da capacidade de 

interpretação e crítica científica. 

A pesquisa deverá estar pautada em atividade de iniciação científica, 

relacionada com a área de formação do aluno, isto é, atividade centrada em área 

teórico-prática e/ou atividade de formação profissional relacionada com o curso.   

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE estabelece como orientações 

gerais para a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso:  

I. acompanhar o aluno, orientando-o na elaboração do trabalho acadêmico, 

garantindo a abordagem acadêmico-científica de temas relacionados à 

prática profissional e ao respeito ao manual para elaboração de trabalhos 

acadêmicos da UNIVALE;   

II. propiciar informações aos discentes sobre o processo de elaboração do 

trabalho, indicando bibliografia básica e procedimentos de investigação;  

III. articular as temáticas dos trabalhos discentes com as linhas de estudo, 

definidas pelos Colegiados de Curso;  

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

encontros, simpósios, conferências e congressos.  
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Os trabalhos de conclusão de curso obedecem aos critérios gerais, definidos 

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

Curso, estabelecidos no projeto pedagógico de cada curso normatizado por meio de 

regulamento e ao Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UNIVALE.  

  

3.5.5 Orientações para Estágios Curriculares Supervisionados  

  

O Estágio Curricular Supervisionado na Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE, em conformidade com a Lei de Estágio nº 11.788/2008, é concebido como 

ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, acadêmico e/ou 

profissional, que visa à preparação para o trabalho produtivo de graduandos, integra 

o seu itinerário formativo e visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento para a vida 

cidadã e para o trabalho. 

O Estágio permite ao discente o contato com a realidade profissional, em 

que poderá pesquisar, diagnosticar e propor alternativas de solução para problemas 

observados, com a devida orientação, direcionando-o para uma análise crítica e 

contextualizada da dinâmica da prática profissional.  

Portanto, o Estágio é uma atividade de caráter pedagógico e profissional, 

que articula a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE com o mundo do trabalho, 

com o saber da experiência e que integra a estrutura curricular dos cursos a um amplo 

projeto educacional, obedecendo à metodologia previamente definida e sob a 

orientação de professor.   

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE apresenta como pressupostos 

para o Estágio:  

I. propiciar a observação de saberes sistematizados entre os conhecimentos 

acadêmicos e empíricos;  

II. trabalhar a formação de competências próprias à atividade profissional e à 

contextualização do currículo;  

III. instrumentalizar o processo dialético entre teoria/prática da formação 

profissional;  

IV. favorecer um trabalho interdisciplinar que beneficie a visão integrada do 

social, formando o cidadão, o profissional e a pessoa;  
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V. desenvolver parcerias e convênios com instituições, identificando e 

atendendo às demandas sociais, articuladas com as políticas e as 

prioridades institucionais;  

VI. acompanhar o desenvolvimento dos estágios, de acordo com regulamento 

estabelecido pela Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE;  

VII. programar a integração entre a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 

e as instituições concedentes de estágio, tendo em vista permitir a 

realização de trabalhos conjuntos e a consequente troca de conhecimentos 

e experiências entre os agentes envolvidos;  

VIII. envolver as Instituições parceiras no processo de avaliação das atividades 

de ensino da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE e no processo de 

atualização dos PPCs;  

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

como a criatividade e a inovação;  

X. favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante e de 

sua criticidade.  

Cabe ao Colegiado dos Cursos aprovar o regulamento de estágio específico 

do curso (quando definido nas DCNS), observada a norma geral de estágio da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, indicando no regulamento a forma de 

orientação, acompanhamento e avaliação da atividade. 

Ao final do Estágio ou de cada uma de suas etapas, o aluno entregará ao 

orientador e/ou supervisor uma cópia de relatório circunstanciado, produzido conforme 

as normas definidas em regulamento próprio.  

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

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

comparando os resultados alcançados com os esperados.   

A avaliação do Estágio tem como finalidade verificar se os objetivos 

propostos na elaboração do plano de estágio foram atingidos pelo acadêmico 

estagiário. Para tal, são propostos os protocolos de avaliação específicos, constantes 

do regulamento de estágio de cada curso.   

São critérios gerais de avaliação dos estágios:   

I. domínio de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais;   

II. elaboração de relatórios ou estudo de casos;   
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III. conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de 

trabalho, frequência e pontualidade);   

IV. cumprimento das normas de estágio;   

V. conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento, desempenho);   

VI. responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a 

concretização do planejamento proposto;   

VII. avaliação do supervisor ou preceptor no Termo de Concessão de Estágio;   

VIII. segurança e clareza ao ler e escrever;  

IX. interesse e dedicação; 

X. dinâmica/criatividade.  

  

3.5.6 Implementação das inovações quanto à flexibilidade dos componentes 

curriculares  

  

A organização curricular como um aspecto basilar do projeto pedagógico 

deve possibilitar uma dinâmica curricular ancorada em uma relativa liberdade e 

flexibilidade. Essa organização inclui a permeabilidade em relação às transformações 

que ocorrem no mundo científico e nos processos sociais, a interdisciplinaridade, a 

formação sintonizada com a realidade social, a perspectiva de uma formação 

continuada ao longo da vida, a articulação teoria-prática presente na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

O movimento de flexibilização curricular transcende as possibilidades de 

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

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

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

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

curriculares vigentes.   

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

cursos de graduação face às exigências das rápidas transformações 

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

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

Superior. Aceitar essas exigências e transformá-las em realidade no interior do Ensino 
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Superior requer buscar significados e sentidos para elas, definindo eixos e princípios, 

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

exigências legais.   

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

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

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

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

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

que se refere ao combate aos efeitos desintegradores, antidemocráticos e 

antissolidários presentes na sociedade contemporânea.  

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

para as instituições educativas a necessidade da superação da lógica da 

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

pedagógico, os sujeitos, os conhecimentos e as práticas institucionais, tornando o 

ensino engessado.  

Dessa forma a flexibilização curricular, consiste em uma proposta de 

currículo fluído, o qual permite acessar as diferentes dimensões didático-pedagógicas 

de aprendizagem, considerando o tempo como um aliado a essa perspectiva, a qual 

os conteúdos de aprendizagem não são estáticos/imóveis na matriz curricular, ao 

contrário, os processos de aprendizagem são dialogados entre os cursos, numa 

perspectiva interdisciplinar ao percorrer diferentes áreas. 

A universidade compreende que a flexibilização curricular permite o 

movimento e a interação entre os estudantes e os conhecimentos construídos em 

cada curso de graduação. Ao chegar na instituição, os estudantes compartilham das 

mesmas experiências de aprendizagem com demais colegas, favorecendo a 

interlocução entre as áreas de formação, o que ocorre por meio de conteúdos de 

formação básica e específica ofertados às turmas ingressantes. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade efetivada por meio da integração dos 

conteúdos, componentes curriculares e flexibilização curricular forma uma rede 

conceitual que possibilita a construção de um conhecimento integral, o qual 

desenvolve experiências de aprendizagens articuladas entres as diversas áreas de 

formação. A partir desse movimento é possível ao discente perceber a integralidade 

do conhecimento que se dá de forma concreta no cotidiano da universidade. 
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A flexibilização curricular também possibilita a interprofissionalidade ao 

promover práticas colaborativas e integrativas, na busca por assegurar a possibilidade 

de aprendizagem conjunta sobre os outros, com os outros e entre si, dentro das 

diferentes áreas.  

É nessa realidade que se apresenta a flexibilização curricular aliada ao 

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

autonomia universitária e da cidadania no seu interior, da flexibilização do seu 

espaço/tempo físico e pedagógico, da organização/gestão administrativa e 

pedagógica/docente, da produção do conhecimento, da melhoria da sua infraestrutura 

e das condições de trabalho e da valorização da categoria docente.   

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

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

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

socialmente. A flexibilização curricular tem que ser entendida claramente nos seus 

porquês, nos seus conteúdos científico-culturais, nos seus modos/caminhos de 

concretização, nas subjetividades dos sujeitos que fazem parte dos processos 

pedagógicos nas mais diversas instâncias do currículo e na sua perspectiva de 

materializar o princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão.   

Pretende-se, pois, construir nos cursos da Universidade Vale do Rio Doce - 

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

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

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

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

de ensino superior com a sociedade brasileira.  

Para a implementação das inovações quanto à flexibilidade dos 

componentes curriculares, o Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Vale do 

Rio Doce - UNIVALE propõe as seguintes ações:   

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

profissionalidade na formação, envolvendo disciplinas/módulos cujo objetivo 

é o desenvolvimento de habilidades e competências comuns a todos os 

profissionais em formação;  

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

curricular na modalidade a distância para os cursos de graduação. Essa 

prerrogativa pode ser utilizada, desde que sejam cumpridas as exigências 
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legais e esteja prevista nos projetos pedagógicos dos cursos, acompanhada 

por um planejamento integrado das atividades a distância a serem 

desenvolvidas na disciplina/módulo;  

III. implementar projetos de ensino-aprendizagem concernentes ao 

desenvolvimento de ações inovadoras e exitosas;  

IV. desenvolver práticas pedagógicas com metodologias ativas, sendo o aluno 

protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, com integração das 

tecnologias de informação e comunicação; 

V. ampliar o leque de disciplinas/módulos optativas nos cursos de graduação; 

VI.  disponibilizar matrículas em disciplinas/módulos de outros cursos e de 

interesse do aluno;  

VII. ofertar disciplinas/módulos e atividades em horários diferenciados de modo 

a permitir ao aluno adequar melhor seu tempo de estudo;  

VIII. regulamentar no estágio o aproveitamento de atividades profissionais, 

exercidas na área do curso e de efetiva contribuição para a formação 

profissional; 

IX. implementar modalidades inovadoras de matrizes curriculares na 

perspectiva de trabalhar alinhada com a realidade local e regional; 

X.  oportunizar vivências extramuros que propiciem novas habilidades e 

competências.   

  

3.5.7 Flexibilização curricular  

  

Nos cursos da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE a flexibilização 

curricular se reflete em diferentes perspectivas, mais particularmente na eliminação 

da rigidez estrutural das matrizes curriculares, mediante a redução dos pré-requisitos, 

considerando até que ponto eles constituem, de fato, e, em quais casos, um elemento 

indispensável ao desenvolvimento dos estudos, de forma a não impedir o movimento 

dinâmico do cumprimento do estabelecido no plano de execução curricular do curso.   

A flexibilização curricular permite que a instituição acompanhe, de perto, as 

reais demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados 

à realidade do mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil 
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profissional. Por outro lado, a flexibilidade garante oportunidades diferenciadas de 

integralização dos cursos, possibilitando aos alunos a construção de sua trajetória.  

As Atividades Complementares, previstas para os cursos de graduação, 

além de constituírem importantes mecanismos de flexibilidade, também proporcionam 

oportunidades diferenciadas, na medida em que permitem o reconhecimento de 

atividades enriquecedoras e complementadoras do perfil do egresso, realizadas pelos 

alunos, para a integralização de parte da carga horária do curso.   

São ainda propostas para a integralização dos cursos, conforme o Projeto 

Pedagógico Institucional, as seguintes ações:   

I. discutir, no âmbito da gestão acadêmica, modelos curriculares que 

favoreçam a integralização curricular;  

II. discutir a mobilidade intra e intercursos (aproveitamento de 

disciplinas/módulos entre cursos, abrangendo um corpo comum – conteúdo 

e carga horária – entre as disciplinas/módulos básicos);  

III. possibilitar o avanço curricular, conforme Regimento Geral da UNIVALE;  

IV. desenvolver atividades acadêmicas em ambiente virtual de aprendizagem, 

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

de ensino-aprendizagem; 

V. promover o aproveitamento de estudos, garantindo a qualidade e densidade 

dos conteúdos, nos termos do Regimento Geral da UNIVALE.  

  

3.5.8 Avanços tecnológicos nos processos de ensino-aprendizagem  

  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE disponibiliza para seus 

docentes e discentes diversos recursos tecnológicos de informação e comunicação 

que entre outras facilidades:  

I. possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas com antecedência, de forma a aperfeiçoar os encontros entre 

docentes e discentes;  

II. permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão;  

III. facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem;  



154 
 

 

IV. proporciona atividades e intervenções pedagógicas para o desempenho 

acadêmico;  

V. permite o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes e 

discentes; 

VI. possibilita os registros acadêmicos do itinerário formativo do discente. 

A comunidade acadêmica dispõe de serviços de rede de dados para 

comunicação, compartilhamento de informações e de arquivos digitais, acesso à 

internet, impressões, acervo informatizado para uso das bibliotecas físicas e virtuais, 

ambiente virtual de aprendizagem na plataforma Moodle e sistema de telefonia. A 

oferta e gestão desses recursos viabilizam as ações acadêmico-administrativas e a 

interatividade entre os membros da instituição. 

A tecnologia wireless está disponível em todas as áreas cobertas dos campi 

para acesso à Internet, e esse acesso está disponível para estudantes, colaboradores 

(professores e pessoal técnico-administrativo) e visitantes. 

Como práticas inovadoras da UNIVALE destacam-se as parcerias e 

licenciamentos feitos com empresas de reconhecimento nacional e internacional. O 

licenciamento com a empresa Microsoft garante que todos os computadores da 

UNIVALE estejam cobertos para o uso do sistema operacional Windows e da suíte de 

aplicativos Office. O licenciamento ainda garante a participação no programa Azure 

Dev Tools for Teaching (ADT4T) que disponibiliza ferramentas voltadas para o 

desenvolvimento de softwares aos cursos de tecnologia.  

A parceria com a empresa Google por meio da assinatura Google 

Workspace for Education disponibiliza ferramentas que contribuem para práticas 

acadêmicas e administrativas dinâmicas e em nuvem com os recursos das 

ferramentas de: Agenda, Classroom, Drive, Gmail, Meet, entre outros. Há também um 

contrato com o serviço Google Enterprise for Education, que permite mais 

funcionalidades para o Google Meet para webconferências com mais de 100 

participantes, gravações e salas temáticas. 

A parceria com a empresa Autodesk permite a utilização de aplicativos como 

o AutoCAD e Revit (amplamente utilizados pelas áreas de arquitetura e engenharia), 

em todos os computadores dos laboratórios de informática. O licenciamento com a 

empresa Adobe permite a utilização de diversas ferramentas altamente utilizadas no 

mundo inteiro, nas áreas de edição de imagens, áudio e vídeo, como: Photoshop, 
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Premiere e Illustrator, entre outros. Há ainda, outras parcerias e licenciamentos com 

softwares para outras áreas de ensino, como: Ciências Contábeis, Nutrição, 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, além dos laboratórios de informática.  

Como Sistema de Gestão Acadêmica, a UNIVALE investiu na implantação 

do sistema TOTVS RM para a gestão de todos os seus níveis de ensino: graduação 

presencial e EaD, pós-graduação lato sensu presencial e EaD, pós-graduação stricto 

sensu, Ensino Técnico, Pesquisa e Extensão. A gestão engloba desde a entrada do 

aluno via Processo Seletivo, manutenção de suas informações via módulo 

Educacional, controle de pagamentos via módulo Financeiro e emissão dos Diplomas 

Digitais via integração com a aplicação doc.Xpress. O TOTVS RM ainda se integra ao 

sistema de gerenciamento e aprendizagem Moodle para estender suas 

funcionalidades e entrega de conteúdo de aulas online, além de seus Portais de Aluno 

e de Professor já nativos. 

Dentre outras parcerias que a UNIVALE mantém há também as empresas 

Rubeus e Workalove onde os sistemas são integrados com sistema TOTVS. O módulo 

do Rubeus permite acompanhar a evolução do candidato ao processo seletivo até 

tornar aluno frequente na instituição, com envio de e-mail marketing incentivando a 

conclusão da sua matrícula. O módulo Workalove é um ecossistema de 

trabalhabilidade e carreiras do mundo conectando instituições de ensino, estudantes 

e o setor produtivo. Integra, em tempo real, os planos pedagógicos dos cursos das 

instituições de ensino às competências exigidas pelo novo mundo do trabalho (hard 

skills e soft skills), na plataforma 3 em 1 que conecta instituições de ensino, estudantes 

e o setor produtivo. 

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE mantém um constante 

acompanhamento dos avanços tecnológicos na perspectiva de contribuir com o 

desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem por meio de novas 

aquisições e atualização de sistemas e softwares. 

  

3.5.9 Cumprimento da carga horária nas disciplinas/módulos dos cursos  

 

A carga horária das disciplinas/módulos dos cursos será definida na matriz 

curricular constante do Projeto Pedagógico do Curso e é mensurada em horas (60 
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minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, conforme 

deliberação do Conselho Universitário com base na legislação vigente. 

A duração da atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo 

compreende: 

I – preleções e aulas expositivas e dialogadas; 

II – atividades práticas supervisionadas, tais como atividades em 

laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em 

grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas. 

A carga horária total dos cursos de graduação está de acordo com a 

Resolução CNE/CES, n° 3, de 2 de julho de 2007, que determina que a carga horária 

mínima deve ser calculada em horas de 60 minutos. Na Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE, a hora-aula tem duração de 50 minutos. A diferença entre a hora-

aula e a hora-relógio é compensada por meio das Atividades Práticas 

Supervisionadas – APS. Já nos cursos de pós-graduação e de Educação a 

Distância utiliza-se sempre a hora-relógio (60 minutos).  

 

3.5.10 Atividades Práticas Supervisionadas  

 

As Atividades Práticas Supervisionadas - APS compõem a carga horária das 

disciplinas/módulos e têm por sua natureza um caráter de prática, o que as tornam 

um espaço/tempo da matriz, propício a atividades formativas de naturezas diversas, 

que primam pela ação e envolvimento prático do estudante. Assim, para melhor 

organização das APS nos currículos dos cursos de graduação presenciais são 

estabelecidas três modalidades: Atividades de Metodologias Ativas (AMA), Atividades 

Práticas de Pesquisa Acadêmica (APPA) e Atividades Práticas de Extensão (APEX), 

articulando a pesquisa e a extensão com as práticas de ensino.  

As atividades práticas supervisionadas – APS estão previstas no Projeto 

Pedagógico dos Cursos e descritas no plano de ensino de cada disciplina/módulo, 

com informações da carga horária a ser trabalhada em tais atividades. Os docentes, 

utilizando tecnologias de informação e comunicação, disponibilizam as atividades a 

serem realizadas e a data de entrega para os estudantes.   

Nesse processo:  
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I. as atividades indicadas para os estudantes são orientadas e acompanhadas 

pelos docentes;  

II. os estudantes entregam as produções das atividades realizadas que podem 

ser, entre outras: relatórios, resenhas, diários de campo, produções de texto, 

artigos, projetos, portfólios;  

III. as atividades valem determinada carga horária e pontuação, conforme o 

planejamento docente.  

 

Atividade de Metodologias Ativas – AMA  

  

As metodologias ativas em cursos de graduação pressupõem uma revisão 

das práticas docentes e da própria concepção de aprendizagem. As estratégias de 

aprendizagem ativa ancoram-se na Pedagogia da Problematização que deriva das 

teorias construtivista e sociointeracionista da aprendizagem. Assim, as chamadas 

metodologias ativas partem de situações-problema, de questionamentos e desafios 

que estimulam a construção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e 

competências a partir da atuação e protagonismo dos estudantes no próprio processo 

de formação profissional.  

As Atividades Práticas Supervisionadas e as metodologias ativas são 

adotadas como estratégias de ensino que têm como foco principal a ação do 

estudante, que desafiado, busca pelo conhecimento que lhe será significativo e 

contextualizado, elevando a sua aprendizagem. Mediadas pelas novas tecnologias da 

informação e comunicação, ou não, as metodologias ativas atendem ao caráter 

dinâmico e prático previsto no inciso II do artigo 2º da Resolução CNE/CES n. 3 de 18 

de julho de 2007.  

  

Atividade Prática de Pesquisa Acadêmica – APPA  

  

A busca da contextualização do conhecimento no processo de ensino-

aprendizagem propõe-se que as Atividades Práticas Supervisionadas possam ser 

também ofertadas no formato de pesquisa, nos moldes da iniciação científica e de 

pesquisas em grupo. A investigação científica aguça a curiosidade dos estudantes e 
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motiva-os para o processo de ensino-aprendizagem, como participantes ativos na 

construção do conhecimento. O ensino com pesquisa possibilita a cooperação e 

autonomia no processo de produção de conhecimentos científicos e acadêmicos, 

desmistificando esses saberes como verdades neutras e inquestionáveis para 

compreendê-los como processo, movimento e construção.   

A pesquisa como metodologia de ensino na graduação ganha os contornos 

da Iniciação Científica, prevista pela Resolução CNE/CES n. 3 de 18 de julho de 2007, 

no sentido de iniciar o estudante nos processos da ciência, da descoberta, das 

técnicas e instrumentos científicos no desenvolvimento de projetos de estudos com o 

suporte da orientação docente. O ensino por meio desse recurso contribui para melhor 

desempenho acadêmico dos estudantes, para maior aproximação com o campo 

profissional e para a maturidade estudantil em relação aos saberes e desafios de seu 

campo de formação.  

  

Atividade Prática Extensionista – APEX  

  

Com o foco no processo ensino-aprendizagem significativo, desenvolvido a 

partir da problematização, seja em desafio de estudos, problemas de pesquisa ou 

problemática social, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE prevê também 

Atividades Práticas Supervisionadas desenvolvidas com caráter extensionista. Para 

garantir a efetividade dessa modalidade, é imprescindível a dialogicidade entre a 

universidade e a comunidade, em práticas acadêmicas em que os conteúdos sejam 

desenvolvidos na troca de saberes que se estabelece nessa relação.   

O processo ensino-aprendizagem assim se vincula à realidade, ao campo 

laboral voltado para a responsabilidade e a justiça social que deve ser a busca de 

todas as profissões, de todos os cidadãos. As Práticas extensionistas possibilitam 

uma significativa associação entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática, em 

uma perspectiva interdisciplinar do perfil profissional que a vida em sociedade 

demanda.  

As Atividades de extensão favorecem uma aprendizagem mais crítica, 

reflexiva e inserida na realidade, e refletem o sentido da prática das atividades 

propostas como APS pela Resolução CNE/CES n. 3 de 18 de julho de 2007.   
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Uma formação dinâmica, com flexibilidade curricular e que envolve ações 

culturais, científicas, sociais e políticas, promovida nas atividades extensionistas, 

possibilita a formação integral do acadêmico como protagonista na promoção de 

transformações na sociedade e na universidade.  

Todas as modalidades de APS são organizadas conforme a natureza das 

diversas disciplinas/módulos que compõem o currículo e o perfil de seus professores, 

que poderão optar em desenvolver metodologias de ensino, pesquisa ou extensão. 

Assim, as modalidades das APS podem ser trabalhadas isoladamente em cada 

disciplina/módulo, ou articuladas de forma interdisciplinar com duas ou mais 

disciplinas/módulos, sendo complementares para uma prática integradora do ensino 

com a pesquisa e a extensão, tanto em um mesmo período ou interperíodos. Ou seja, 

essas modalidades das APS foram pensadas também para atender ao que preconiza 

a Constituição Federal de 1988, para uma aprendizagem crítica e plural, com 

estudantes construindo atitudes investigativas e questionadoras, na indissociabilidade 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

  

3.5.11 Cumprimento da carga horária dos cursos ofertados a distância  

  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, na condução do seu processo 

de planejamento para o cumprimento da carga horária das atividades dos cursos a 

distância, prima pelo pleno atendimento às referências legais, conforme especificado 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos, pelo Catálogo dos Cursos de 

Tecnologia, bem como as Diretrizes e Normas Nacionais para oferta de programas e 

cursos de Educação Superior, e os referenciais de qualidade para a Educação a 

Distância. A oferta da Educação a Distância (EaD) prioriza a construção do 

conhecimento de forma contextualizada, respeitando a autonomia do aluno e a 

flexibilidade de tempo e espaço proporcionada por essa modalidade de educação.   

As estratégias das atividades adotadas pelos cursos a distância variam 

conforme as especificidades de cada oferta, podendo se constituírem de: autoestudo, 

encontros presenciais, tutoria presencial e a distância, webconferências, 

desenvolvimento de projetos integradores, Atividades Complementares, bem como 

práticas de estágio e de Trabalho de Conclusão de Curso.     
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As atividades de autoestudo, de caráter individual, compreendem o 

cumprimento das atividades propostas pelo professor da disciplina, com a mediação 

de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação e 

comunicação no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Universidade Vale do Rio 

Doce - UNIVALE. Esse processo permite aos alunos desenvolverem a sua autonomia, 

auto-organização e respeito ao ritmo próprio de aprendizagem. A interatividade é 

promovida nesse espaço por meio de recursos de comunicação síncronos e 

assíncronos, que permitem discussões e diálogos entre alunos e entre alunos e 

professor-tutor.   

Os encontros presenciais, de âmbito coletivo para toda a turma, visam 

promover a aprendizagem por meio de práticas de laboratórios, apresentações de 

trabalhos individuais e em grupo, trocas de experiências e avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem. Esses momentos são conduzidos pelos professores e 

planejados de forma a oportunizar uma prática dialogada e contextualizada, com 

metodologias diversificadas e alinhadas aos conteúdos estudados pelo aluno no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem.    

A tutoria é ofertada de forma presencial e a distância aos alunos e consiste 

em atendimentos que visam superar dificuldades relacionadas aos aspectos técnicos 

ou pedagógicos. Esses momentos podem ser solicitados pelos alunos de forma 

agendada ou conforme os horários de atendimento professores-tutores. Nos aspectos 

técnicos, no que se refere ao uso das tecnologias, a equipe do Núcleo de Educação 

a Distância presta atendimento aos estudantes e professores, quando necessários.  

As webconferências são recursos oferecidos aos alunos com vistas a 

complementar e ampliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Podem ser 

ministradas pelos professores das disciplinas ou por convidados externos. As 

temáticas apresentadas abordam assuntos da atualidade, bem como questões 

relacionadas ao desenvolvimento profissional dos estudantes. A duração das 

webconferências pode variar entre 60 e 100 minutos e permitem interação por texto 

(chat). Posteriormente, à exibição em tempo real, o conteúdo gravado é 

disponibilizado aos alunos para que possam assistir em outro momento, conforme a 

sua necessidade.  

As atividades de formação relacionadas aos projetos integradores e 

complementares, assim como as práticas de estágio e de Trabalho de Conclusão de 

Curso são realizadas pelos estudantes, conforme o Projeto Pedagógico de cada 
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curso, tendo acompanhamento e orientação pelo corpo docente e tutorial da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.  

 

3.6 POLÍTICAS ACADÊMICAS   

 

3.6.1 Políticas de ensino para Graduação  

  

A Política de Ensino para graduação da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE traduz sua preocupação em ações acadêmico-administrativas visando à 

qualidade acadêmica dos cursos presenciais e a distância que disponibiliza para a 

comunidade.  

Toma como base os princípios filosóficos e teórico-metodológicos, das 

diversas áreas de conhecimento, demarcadas pelo compromisso com a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com a interdisciplinaridade e 

com ações reconhecidamente exitosas e inovadoras ao mesmo tempo em que se 

compromete com a produção científica, com o desenvolvimento tecnológico e com o 

compromisso profissional e social em todas as etapas de formação dos estudantes.  

Tais princípios fundamental os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), 

alinhados ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), parte integrante deste PDI, 

sustentados nas legislações do sistema federal de ensino, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) e no Catálogo de Cursos Tecnológicos, garantindo a legalidade, a 

qualidade e equidade na oferta do ensino superior, com vistas à consolidação da 

Missão da UNIVALE.  

A implementação das políticas de ensino e das ações acadêmico-

administrativas é de competência da Pró-Reitoria de Graduação, por meio de um 

trabalho articulado com a Assessoria de Graduação e Setor de Gestão Pedagógica, 

que realizam as atividades de formação para docentes, gestores e profissionais 

técnico-administrativos com vista ao acompanhamento dos PPCs dos cursos. 

Enquanto universidade comunitária aspira responder por meio do ensino de 

qualidade, a sua missão de contribuir para consolidação de Governador Valadares, 

como cidade polo da educação superior e consequente atendimento aos vários 

municípios situados no entorno.  
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Aspira ainda, responder aos desequilíbrios regionais, por meio da 

disseminação tecnológica, do empreendedorismo e da inovação na formação de 

massa crítica que assuma novos posicionamentos sociopolíticos nos processos de 

governança e estruturação da sociedade. Nesse sentido, assume por intermédio 

dessa política, o papel de fomentadora do desenvolvimento regional, compromissada 

com a sustentabilidade social e ambiental mediante a oferta de cursos presenciais e 

a distância que respondam às exigências do mundo do trabalho, em constante 

transformação.  

A política de ensino da UNIVALE favorece a crítica e a reflexão ao trabalhar 

a aprendizagem centrada no aluno como protagonista do processo e promover 

estratégias metodológicas que visam à aprendizagem significativa na construção do 

conhecimento. Propicia ainda a formação de profissionais para atuação na educação 

básica, superior e demais espaços profissionais como agentes multiplicadores cujo 

saber, consiga articular as demandas globais e a valorização da cultura local e 

regional. A partir de tais perspectivas, busca alcançar avanços na produção de 

conhecimento científico, assim como valorizar outros saberes.  

Busca-se por meio dessas políticas, o atendimento adequado a um novo 

perfil de estudantes que faz parte da comunidade acadêmica inseridos numa 

dinamicidade tecnológica e virtual e que requer processos de ensino-aprendizagem 

significativos. A formação humana aliada à profissional deve se articular com base nos 

princípios que fundamentam as práticas acadêmicas institucionais, quais sejam: 

solidariedade, autonomia, justiça, igualdade, diversidade, pluralidade, respeito às 

diferenças, ao ambiente e à valorização da criticidade.   

Atentos às estratégias metodológicas que visam à aprendizagem 

significativa na construção do conhecimento, os currículos dos cursos de graduação 

da UNIVALE primam pelo desenvolvimento de habilidades e competências, em 

conformidade aos quatro pilares da educação: aprender a aprender, fazer, conviver e 

ser; possibilitados pela vivência da iniciação científica, pela curricularização da 

extensão, pelo estímulo aos estudos complementares e pela participação em 

programas de monitoria, nivelamento, aprimoramento acadêmico e em intervenções 

nas questões regionais. 

Na Universidade, o fazer pedagógico deve orientar ações a partir de critérios 

ligados ao trinômio ensino-pesquisa-extensão. Desse modo, essa tríade integradora 

do ensino, abordará a interdisciplinaridade, a flexibilidade orgânico operativa que toma 
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como referência a avaliação contínua e processual das práticas educativas adotadas 

em todos os processos. Tais práticas irão exigir do professor pesquisa, formação 

continuada, criatividade e adaptabilidade maiores do que as requeridas por sua 

atuação na aula tradicional e trazem à tona a necessidade de atuação coletiva e 

integradora dos docentes.  

A educação centrada na autoaprendizagem faz com que as funções 

docentes se voltem para a diversificação e a complementaridade, derivadas das novas 

situações propostas e atividades que surgirão ao longo do processo.  

A integração do ensino, pesquisa e extensão, como princípio dos currículos 

deve ainda considerar a importância da iniciativa empreendedora para o 

desenvolvimento social e econômico, na busca por desenvolver competências 

múltiplas para realizar trabalhos em equipe, adaptarem-se a situações novas e 

complexas e se tornarem agentes de mudanças. Assim, a atividade empreendedora 

é considerada de extrema importância para a Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE e deve ser meticulosamente planejada, de modo que os riscos sejam 

avaliados e as estratégias formativas sejam consideradas. Nessa perspectiva, a 

capacidade inovadora no contexto da Universidade deve estar associada à formação 

empreendedora dos estudantes, o que envolve a adoção de uma concepção de 

educação baseada na formação crítica, reflexiva, provocadora de habilidades como 

coragem, determinação, esforço, comprometimento e autonomia. 

Nesse aspecto, faz-se necessário que os diversos cursos adotem em suas 

práticas de ensino estratégias para que o estudante esteja engajado com iniciativas 

inovadoras e empreendedoras. Tem-se deste modo, como desafio que os diversos 

currículos contemplem o ensino do empreendedorismo e da inovação de forma 

contínua e transversal o que auxilia o desenvolvimento de projetos que consolidem a 

cultura empreendedora no contexto acadêmico. O objetivo do ensino do 

empreendedorismo é, pois, desafiar o estudante a buscar mudanças e reagir a elas, 

contribuindo com ideias para novos negócios ou transformações no ambiente no qual 

estiver inserido.  

Na perspectiva de desenvolver ações exitosas e inovadoras, a UNIVALE 

destaca a estruturação de espaços de promoção de estratégias de ensino 

interdisciplinares como o Espaço Integrador das Engenharias – ELO, o Núcleo 

Universitário de Empreendedorismo – NUVEM, o Centro de Atendimento 

Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia – CAIGE, o convênio com Google for 
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Education juntamente com ações de formação para uso de tecnologias na educação, 

bem como atualização em eventos como Workshop Experience e incentivos às 

práticas inovadoras de ensino, com o Prêmio de Inovação.   

O Ensino na UNIVALE contempla além do empreendedorismo, a valorização 

da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos 

e da igualdade étnico-racial, todos os objetos de estudos transversais, contemplados 

nos currículos conforme políticas acadêmicas previstas neste PDI e por meio de 

projetos integradores com temáticas trabalhadas em conjunto.  

Os currículos e demais planejamentos adotados no âmbito do ensino, 

primam pelo desenvolvimento de competências e habilidades que permitem ao 

estudante atuar no mercado profissional nacional e internacional, lidar criativamente 

com situações à luz do compromisso ético e responsável com o ser humano e meio 

ambiente, além de ser capaz de propor ações inovadoras. Contemplam elementos 

que promovem a autonomia do estudante, e o conduz ao aprendizado permanente 

em atitude proativa e abertura para novas aprendizagens. Os projetos pedagógicos 

de todos os cursos de graduação presenciais reconhecidos da Universidade Vale do 

Rio Doce - UNIVALE preveem a oferta de componentes curriculares na modalidade a 

distância, no percentual entre 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) da 

carga horária total do curso, com metodologias e recursos didáticos apropriados, 

conforme legislação vigente.   

Para tal, cabe à gestão superior da UNIVALE, cuja política também se 

encontra definida neste PDI, garantir a modernização dos processos de trabalho, 

adequando a estrutura organizacional de recursos humanos, físicos, gerenciais e 

tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica, técnica e administrativa, 

favorecendo a qualidade no cumprimento de suas ações e apoio ao ensino. A 

instituição busca ainda, ampliar as relações entre as unidades acadêmicas e 

administrativas; fortalecer seus Colegiados de Curso, Núcleos Docentes Estruturantes 

e Conselho Universitário, garantindo a vivência democrática e participativa de todos 

os processos ligados ao ensino, pesquisa e extensão.  

Em decorrência de seus objetivos permanentes, diretrizes e 

contextualização regional, a política de ensino da Universidade Vale do Rio Doce tem 

como finalidade:  
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I. promover a contínua melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a 

qualificação profissional e social dos indivíduos;  

II. promover a interdisciplinaridade e a flexibilidade curricular de modo que a 

formação do estudante esteja baseada em um currículo dinâmico e 

atualizado;  

III. fortalecer a integração das ações do Ensino, Pesquisa e Extensão e 

contemplá-la no PPC e demais planejamentos adotados nos cursos;  

IV. garantir práticas educativas, integradoras, interdisciplinares e a 

efetividade da curricularização da extensão e pesquisa;  

V. buscar formas alternativas e inovadoras na efetivação do processo ensino-

aprendizagem;  

VI. proporcionar acesso e permanência do estudante ao curso, por meio de 

adoção de metodologias, práticas inclusivas e significativas na promoção do 

ensino-aprendizagem.  

Com base numa visão de ensino que enfatiza o desenvolvimento da 

autonomia amparado pela adoção de um currículo amplo e flexível, articulado com 

uma sólida formação científica e um desenvolvimento humanístico, os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos presenciais e a distância, para atenderem à concepção 

filosófica da organização didático-pedagógica, devem apresentar:  

I. concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de 

ensino que articule o ensino, a pesquisa/iniciação científica e a extensão, 

sempre com foco em sua excelência;  

II. estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por 

meio de processos interdisciplinares;  

III. desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos 

para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;  

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

desenvolvimento do processo de educação continuada.  

Dessa forma, faz-se necessário que o Núcleo Docente Estruturante dos 

cursos e demais instâncias coletivas atuem no acompanhamento, na consolidação e 

na atualização curricular sistemática do Projeto Pedagógico por meio de estudos e 

reflexões subsidiados pela avaliação contínua do processo de ensino-aprendizagem.   

Nesse contexto, a Instituição desenvolve o Programa de Graduação 

Assistida que tem por objetivo dar suporte pedagógico à comunidade acadêmica de 
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forma a ressignificar e potencializar as práticas de todos os envolvidos na dimensão 

pedagógica dos cursos, sempre com foco na oferta de um ensino de qualidade.  

Ressalta-se ainda, o empenho da UNIVALE na busca por uma formação 

respeitando as habilidades e competências destacadas do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – Enade e as perspectivas emergentes ocorridas no 

ensino superior, que perpassam processos sociais e culturais e os dispositivos legais 

que influenciam a gestão estratégica das instituições.  

As diretrizes definidas nesta política buscam desenvolver uma formação 

voltada para a construção de habilidades intelectuais, valores e atitudes que garantam 

aos sujeitos a possibilidade criativa e inovadora de gerar instrumentos e saberes 

permitindo-lhes resolver seus problemas pessoais e os da comunidade em que vivem. 

Consideram a emergência de um novo tipo de estudante, com diferentes interesses, 

capacidades e necessidades, na perspectiva de que os processos de formação sejam 

mais compatíveis com a realidade e com os sujeitos do mundo contemporâneo.  

Nesse sentido, a instituição assume o compromisso com o ressignificado da 

ação pedagógica nos mais variados espaços e tempos, não se restringindo à sala de 

aula, por meio das diversas formas de inserção social possibilitadas pelos estágios, 

práticas supervisionadas, seminários integradores, projetos, ações e programas de 

extensão e ação comunitária, serviços comunitários, parcerias com entidades da 

sociedade civil, com órgãos governamentais, intercâmbio com outros países, 

pesquisa, participação em eventos científicos e de natureza política e social.  

O ensino na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE se propõe a atender 

de forma ágil às demandas da contemporaneidade, sobretudo no que se refere ao uso 

das tecnologias digitais de informação e comunicação, como instrumentos 

pedagógicos, impulsionadas pelo contexto da pandemia do Covid-19, iniciada em 

2020, reconfigurando o ensino e a sala de aula na universidade, por meio do ensino 

remoto em substituição das atividades presenciais. A parceria entre a universidade e 

a Google For Education já facilitava o uso de diferentes ferramentas tecnológicas 

integradas ao processo educativo antes da pandemia e no contexto pandêmico se 

tornou mais ampliado. A plataforma Moodle, utilizada no ambiente virtual de 

aprendizagem, bem como contratos e convênios para acesso às bibliotecas virtuais, 

permitem a realização efetiva de atividades e estudos nas modalidades presenciais e 

a distância, seja durante o ensino totalmente remoto ou ainda no híbrido, durante a 

pandemia. 
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 3.6.2 Políticas de ensino para cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

 

Os cursos de Pós-graduação lato sensu são programas de nível superior, de 

educação continuada, denominados cursos de especialização,  com os objetivos de 

atualizar, incorporar competências técnicas e desenvolver novos perfis profissionais, 

que asseguram a complementação da formação acadêmica, com vistas ao 

aprimoramento da atuação dos profissionais graduados no mundo do trabalho, 

tecnicamente mais qualificados para o setor público, as empresas e as organizações 

do terceiro setor, impactando o desenvolvimento da região e do país.  

Nesse contexto, as políticas de ensino para cursos de pós-graduação lato 

sensu da UNIVALE estão alinhadas às diretrizes e normas para sua oferta no âmbito 

do Sistema Federal de Educação Superior, conforme prevê o Art. 39, § 3º, da Lei nº 

9.394/1996 e demais legislações complementares. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu são ofertados nas modalidades 

presencial e a distância, observadas a legislação, as normas e as demais condições 

aplicáveis à oferta, à avaliação e à regulação de cada modalidade, bem como este 

Projeto Pedagógico Institucional.  

Destinam-se aos candidatos diplomados em cursos de graduação, que 

atendam às exigências contidas nos respectivos Editais de vagas. São vinculados aos 

cursos de graduação da área de formação, cuja oferta se dá a partir de estudos 

prospectivos das necessidades de qualificação das empresas, instituições e dos 

diversos setores, bem como de pesquisas de intenções realizadas com os estudantes 

egressos da graduação, e análise de mercado. O contato com o mundo do trabalho 

foi potencializado com a criação do Centro de Empregabilidade e Oportunidades 

(CEO) da UNIVALE, que atua no atendimento e acompanhamento de egressos. 

Também, por meio da Assessoria de Comunicação Organizacional (ASCORG) e do 

Setor Comercial, a UNIVALE estabelece contato permanente com os egressos para 

divulgação dos novos cursos de pós-graduação e suas políticas de desconto, 

conforme demandas socioeconômicas. 

A oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu e dos cursos de extensão, 

ensejam a aprovação pelos Colegiados dos cursos e pelo Conselho Universitário da 

Instituição. Os cursos são ofertados nas modalidades presencial e as distância, por 

área de conhecimento relativa aos cursos de graduação da UNIVALE, que poderá 

firmar convênio ou termo de parceria congênere com outras instituições credenciadas 
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para a oferta conjunta de cursos de especialização no âmbito do sistema federal e dos 

demais sistemas de ensino. No caso da oferta de cursos na modalidade a distância, 

a UNIVALE prevê parcerias para funcionamento de polos e realização de atividades 

presenciais e ainda se prospecta o credenciamento para a oferta de cursos com a 

carga horária 100% a distância, obedecidos os preceitos legais,  art. 80 da Lei no 

9.394, de 1996, e o Decreto no 9.057, de 2017,  em atendimento às demandas locais, 

regionais e do pais, conforme plano de expansão da oferta de cursos  contido nesse 

PDI. 

A concepção filosófica de Educação neste PDI orienta a construção e a 

materialização dos PPC’s, por meio de propostas curriculares que contribuem na 

formação de competências e habilidades específicas nas diversas áreas do saber. 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, e para a inserção criativa no universo 

profissional. 

Além da composição do corpo docente, devidamente qualificado e dos 

processos de avaliação da aprendizagem, os PPC’s trazem propostas inovadoras 

como os Projetos Integradores, a Extensão Curricular e promove articulação entre 

graduação e pós-graduação lato sensu e a produção acadêmica desenvolvida nos 

cursos. Os projetos adotam ainda os recursos pedagógicos da Educação a Distância, 

incorporando avanços tecnológicos em termos de utilização de plataforma virtual e de 

objetos de aprendizagem mais interativos, sempre levando em consideração a 

diversidade do público que busca diferentes possibilidades de organização de tempos 

e espaços para a formação como especialista. Tendo marcadamente em seus 

projetos o foco na formação para o mercado de trabalho, possibilita ao estudante sua 

melhor integração e atualização, desenvolvendo habilidades no uso das novas 

tecnologias digitais/virtuais. 

Os certificados de especialização terão validade nacional ficando 

condicionados ao cumprimento do que prevê os projetos pedagógicos dos cursos. Na 

hipótese de cursos ofertados por meio de convênio ou parceria entre instituições 

credenciadas, os certificados serão registrados por ambas, com referência ao 

instrumento por elas celebrado. 

O Setor de Pós-graduação Lato Sensu da UNIVALE, vinculado à Assessoria 

de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu, é responsável pela implementação, gestão 
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e avaliação dos cursos ofertados e contam com o apoio do Núcleo de Educação a 

Distância, incorporando as tecnologias da informação e da comunicação por meio da 

utilização de plataforma virtual no processo ensino-aprendizagem e na formação 

didático-pedagógica para os professores e tutores dos cursos em tela. 

Alinhados à Resolução CNE/CES 01/2018 e às demais legislações vigentes, 

os Projetos Pedagógicos dos cursos de pós-graduação lato sensu (PPCs) da 

UNIVALE deverão conter a seguinte estrutura: 

I - justificativa; 

II - concepção pedagógica; 

III - fundamentação legal da oferta do curso; 

IV - matriz curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, 

respeitadas especificidades normativas dos conselhos profissionais, apresentando as 

disciplinas ou atividades de aprendizagem com efetiva interação no processo 

educacional e seus respectivos planos de curso, que contenham objetivos, programa, 

metodologias de ensino-aprendizagem, previsão de trabalhos discentes, avaliação e 

bibliografia; 

V - calendário das atividades letivas; 

VI - composição do corpo docente, devidamente qualificado, sendo garantida 

sua constituição por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de portadores de título de 

pós-graduação stricto sensu, cujos títulos tenham sido obtidos em programas de pós-

graduação stricto sensu devidamente reconhecidos pelo poder público, ou 

revalidados, nos termos da legislação pertinente; 

VII - descrição dos processos de avaliação da aprendizagem dos estudantes; 

VIII - formas de elaboração e avaliação do trabalho de conclusão de curso, 

quando este for previsto; 

IX - avaliação do curso; 

X - certificação. 

Acrescentem-se ainda outros itens, de acordo com as exigências dos 

respectivos Conselhos Profissionais dos cursos, quando for o caso. 

   

3.6.3 Políticas de ensino para cursos de Pós-graduação Stricto sensu  
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Norteadas por este PDI, as políticas de ensino e ações acadêmico 

administrativas voltadas à pós-graduação stricto sensu encontram sustentação 

operacional, relevância e coerência na Política de Pesquisa e Pós-graduação Stricto 

sensu aprovada pelo CONSUNI. Estão definidas, implantadas e consolidadas nos 

termos desse PDI e em consonância aos princípios filosóficos, pedagógicos e técnico-

metodológicos do PPI, os quais fundamentam a estrutura didático-pedagógica e as 

políticas de ensino, o que assegura a coerência intrínseca e a articulação da pós-

graduação stricto sensu com a graduação, com vistas ao cumprimento da Missão da 

Instituição.  

O Programa de Pós-graduação stricto sensu da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE visa dentre outros objetivos, promover a educação continuada por 

meio de programas a nível de mestrado e doutorado.   

O Programa de Pós-graduação stricto sensu atua efetivamente para o 

crescimento da pesquisa e da qualidade do ensino na universidade, sendo fator de 

ampliação da excelência, respeitando as especificidades da região, sendo espaço 

privilegiado de inserção e interação entre Universidade e sociedade, especialmente 

para diminuir a distância entre a produção do conhecimento e sua apropriação pública.  

Os princípios da interdisciplinaridade estão presentes com coerência e 

aderência em todas as etapas do ensino de pós-graduação stricto sensu e da 

pesquisa (elaboração de projeto, execução e publicação). Isso exige docentes 

compromissados com a alteridade, respeito, tolerância, humildade, diálogo e abertura 

para novas ideias e experiências, capazes de responder aos desafios do seu ambiente 

externo e território de inserção.  

A UNIVALE assume o princípio pedagógico do diálogo epistemológico de 

diferentes saberes e promove uma formação aberta aos diversos métodos, teorias e 

conceitos; uma crescente acessibilidade e espaços apropriados para a troca de 

conhecimento interdisciplinar; uma abertura para o conhecimento do senso comum, 

da cultura popular e dos povos tradicionais, inclusive para aumentar a sua legitimidade 

socioterritorial. Todos os professores e alunos participam do compromisso e agem 

para promover a interação e integração com os saberes acadêmicos e não 

acadêmicos. Além das atividades em sala de aula, são valorizados os trabalhos de 

campo com o objetivo de permitir “leituras cruzadas” dos diferentes olhares. Os 

docentes e discentes desenvolvem o espírito de inovação e são abertos para lidar 
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com distintas culturas, mentalidades, concepções, visões de mundo, posturas e 

atitudes.  

As atividades acadêmico-administrativas da pós-graduação stricto sensu 

são desenvolvidas em espaços adequados e salas de aula equipadas com tecnologias 

educacionais, garantindo aos docentes a liberdade para inovação nas metodologias, 

incluindo disciplinas com dois ou três professores de áreas de conhecimento distintas, 

condições para realização de aulas de campo, visitas técnicas, aulas interativas e 

abertas com participação social (rodas de saberes, diálogos interdisciplinares), 

oficinas de redação interdisciplinar, oficinas de domínio de tecnologias de informação, 

organização e realização de eventos de abertura das disciplinas para a comunidade 

interna e externa, interação das disciplinas com a  graduação, aulas híbridas com 

módulos tele presenciais com a participação de professores externos convidados.  

Como já evidenciado nesse PDI, o compromisso estruturador da 

Universidade é participar do desenvolvimento político-ético, estético-cultural, 

socioeconômico, científico e tecnológico do território no qual está inserida, com ênfase 

na atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por intermédio da formação superior 

de qualidade, da pesquisa, da pós-graduação stricto sensu e da inserção social e 

comunitária.  

Para sustentar as atividades de pesquisa e as atividades de ensino na pós-

graduação stricto sensu, a Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da 

UNIVALE, por meio da Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu 

(APPG), mantém uma política de apoio ao Programa, oferecendo todo suporte 

necessário ao Mestrado Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território, em oferta 

(GIT/UNIVALE) e à elaboração dos APCNs para os novos Programas.  

Tendo como fundamento os princípios filosóficos e teórico-metodológicos, 

assegurando a indissociabilidade do ensino com a pesquisa e a extensão, a 

integração da teoria-prática e os princípios pedagógicos da contextualização e 

interdisciplinaridade, além do respeito às especificidades da região, primando pelo 

espaço privilegiado de inserção e interação entre Universidade e sociedade, aos 

discentes é garantido espaço de estudo e apoio necessário na realização de seus 

estudos e da dissertação, oferta de eventos e incentivo para o envolvimento dos 

alunos na vida acadêmica, incluindo a ativa participação da organização, 

operacionalização e apresentação de trabalhos no Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica da UNIVALE, que ocorre desde 2003. Dessa forma, a instituição assume o 
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compromisso com o ressignificado da ação pedagógica nas mais variadas estratégias 

e metodologias, não se restringindo à sala de aula, e utilizando também das inúmeras 

formas de inserção social.  

Pautada ainda na formação acadêmico-científica, a instituição busca 

implementar estratégias para garantir a efetividade de sua política e ações de estímulo 

e difusão para a produção acadêmica docente e discente, e para isso a UNIVALE 

incentiva a participação em eventos acadêmicos (simpósios, seminários, congressos) 

locais, nacionais e internacionais, em que possam apresentar e submeter à discussão 

seus trabalhos de pesquisa.  

Com objetivo de consolidar as políticas de ensino e as ações acadêmico-

administrativas para a pós-graduação stricto sensu, a Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE fomenta a capacitação e formação continuada do corpo docente, por meio 

de sua Política de Capacitação e Qualificação Docente, que oportuniza a formação no 

âmbito do exercício profissional, em consonância com este Projeto Pedagógico 

Institucional - PPI. A partir desta política de incentivo, instituem-se ações específicas 

de capacitação e formação continuada, traduzidas em cursos de qualificação e 

atualização nas modalidades presencial e a distância, além de fomentar os estágios 

pós-doutorais.  A política de capacitação e qualificação docente visa agregar o 

domínio do conhecimento científico específico e as competências pedagógicas 

necessárias ao exercício da docência e da pesquisa. A instituição, com vista ao 

desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu, incentiva a formação dos docentes 

em programas de mestrado e doutorado recomendados pela CAPES, tendo realizado 

grande esforço para a efetivação do DINTER com o PPGICH/UFSC. Vale destacar 

que apesar da não aprovação dos recursos previstos pela agência de fomento a 

mantenedora optou por custear todas as despesas para garantir a oferta do curso e a 

qualificação de seus docentes.  

  

3.6.4 Políticas de Extensão  

 

As Políticas de Extensão na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

fundamenta-se nos pressupostos da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e da Resolução CNE/CES n.º 07/2018, em consonância 

com os fóruns nacionais de extensão das instituições públicas e comunitárias. Essas 
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políticas têm como objetivo promover a democratização do conhecimento acadêmico 

e a participação efetiva da UNIVALE na comunidade, por meio das ações de extensão 

voltadas às demandas sociais da região, preferencialmente em caráter interdisciplinar, 

propiciando uma visão integrada da realidade social.  

Aprovada pelo Conselho Universitário (CONSUNI) em 20 de maio de 2020, 

a Política de Extensão para o período 2020-2024 define a concepção, os 

fundamentos, princípios, diretrizes, objetivos, as modalidades, áreas temáticas e 

linhas de extensão, o sistema de avaliação, o sistema de registro e creditação da 

extensão curricular e a sustentabilidade financeira.  

Conforme Diretrizes Gerais, Modelo Educacional e Áreas de Atuação 

Acadêmica expressas neste PDI, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

compreende a extensão como um processo formativo interdisciplinar e 

interprofissional, político, cultural, científico e tecnológico, que se efetiva em interface 

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

preferencialmente em contextos de vulnerabilidade, consolidando o caráter de 

pertinência e responsabilidade socioambiental da universidade ao promover a 

dialogicidade transformadora, emancipatória e articuladora dos diversos saberes 

acadêmicos e populares.  

Sendo uma Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES), a UNIVALE, 

por meio de suas ações extensionistas, reafirma sua interlocução com os diversos 

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

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

democratização do saber acadêmico e científico. As ações extensionistas são 

desenvolvidas nas modalidades de programas, projetos e serviços de ações 

comunitárias, de produção e publicação científica, de eventos, e de cursos de 

formação continuada (qualificação, treinamento, aperfeiçoamento e especialização), 

conforme prevê a Política de Extensão da UNIVALE, promovendo e viabilizando a 

produção de conhecimentos e concretizando seu compromisso social com a 

sustentabilidade, os direitos humanos e o patrimônio cultural, se comprometendo com 

o enfrentamento das complexas questões contemporâneas sociais, culturais, 

educacionais e econômicas, pautada no desenvolvimento social, equitativo e 

sustentável. 

As diretrizes para extensão da UNIVALE fundamentam-se nos cinco eixos 

definidos pela Resolução CNE/CES 7/2018, sendo: 1) A interação dialógica entre a 
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universidade e a comunidade como cerne da dimensão ética; 2) A interdisciplinaridade 

e interprofissionalidade na superação da dicotomia entre generalismos e 

especializações frente à complexidade da realidade social; 3) A indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, preconizada na Constituição Federal desde 1988; 

4) O impacto na formação do estudante, ampliando seu universo de referência e 

oportunizando o contato direto com as grandes questões contemporâneas da sua 

área, colocando-o como protagonista de sua formação técnica e cidadã; e 5) O 

impacto e transformação social e institucional, contribuindo na solução de problemas 

qualificando as demandas e antecipando as necessidades dos vários grupos sociais 

na perspectiva da inclusão. 

Nesse sentido, a política de extensão da UNIVALE tem como objetivos: 

1. Estimular ações articulando ensino, pesquisa e extensão, cujo desenvolvimento 

implique relações interdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade 

e da sociedade. 

2. Criar condições para a participação da Universidade na elaboração das políticas 

públicas voltadas para a população local e regional, priorizando comunidades em 

vulnerabilidade, tendo em vista a inclusão social. 

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

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e ao desenvolvimento 

tecnológico e social do país. 

4. Estimular a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de 

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

5. Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e 

preservação cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter 

nacional e de suas manifestações regionais. 

6. Manter a avaliação e o monitoramento institucional das atividades de Extensão 

Universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria Universidade. 

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

parcerias nacionais e internacionais, e as atividades voltadas para o intercâmbio 

e a pertinência social da universidade. 

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

organizações governamentais e não governamentais e que potencializem ações 

multiplicadoras, contínuas e autônomas. 
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9. Priorizar ações que tenham como público-alvo os segmentos da população em 

situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. 

10. Promover a participação efetiva de todos os estudantes, visando ao 

desenvolvimento de aptidões que contribuirão para a sua formação ética, política 

e profissional, vivenciando experiências extensionistas na sua área de formação 

profissional. 

11. Incentivar o corpo docente para a captação de recursos por meio de editais 

públicos para o desenvolvimento de atividades de extensão e a efetivação de 

ações extensionistas que contribuam para a captação de receita alternativa para 

a instituição. 

12. Garantir que parte da receita proveniente dos cursos de extensão seja destinada 

para investimento nos seus cursos/áreas/setores de origem. 

13. Implementar progressivamente a extensão como atividade curricular, prevista nos 

projetos pedagógicos dos diversos cursos da UNIVALE, consolidando a Meta 12.7 

prevista no Plano Decenal de Educação 2014-2024. 

Assim, a Extensão reforça o compromisso social da UNIVALE 

implementando ações nas diversas áreas temáticas de comunicação, cultura, direitos 

humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e trabalho, 

e suas respectivas linhas. As atividades extensionistas contribuem para o 

desenvolvimento dos temas transversais obrigatórios no Ensino Superior, em 

consonância com a Lei 9.795/99 e o Decreto 4.281/2002 que regem sobre a 

obrigatoriedade da Educação Ambiental no Ensino Superior, com a Resolução 

CNE/CP 01/2004 que trata da educação etino-racial nos cursos de graduação e com 

a Resolução CNE/CP 01/2012 que institui o ensino obrigatório dos Direitos Humanos. 

A avaliação das atividades extensionistas é interna e externa e busca 

acompanhar o desenvolvimento das ações no cumprimento da Meta 12.7 do 

PNE/2014, entre outras consolidadas institucionalmente. A avaliação externa é 

realizada por intermédio de instrumentos e critérios de avaliação de cursos instituídos 

pelo Ministério da Educação (MEC). Internamente é desenvolvida em três diferentes 

momentos, considerados complementares: autoavaliação no âmbito do curso, 

autoavaliação pela Assessoria de Extensão (AEX), e autoavaliação institucional 

desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), envolvendo todo o corpo 

docente e discente de cada curso 
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As atividades extensionistas passam por uma autoavaliação contínua e 

atendem a critérios institucionais de criticidade a partir dos quais foram estabelecidos 

os indicadores que constam no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e na Política de 

Extensão da UNIVALE, com o objetivo de buscar o aperfeiçoamento das práticas 

extensionistas e sua articulação com as atividades de ensino e pesquisa, tanto no 

sentido da formação integral do estudante quanto da formação continuada dos 

professores, bem como o diálogo com a comunidade e as parcerias institucionalizadas 

no cumprimento de sua natureza comunitária. Esses critérios foram definidos a partir 

do conceito de extensão assumido pela UNIVALE, das diretrizes, princípios e 

fundamentos expressos em sua política extensionista e definem que a extensão 

deverá ser avaliada: 

I. quanto à potencialidade para o diálogo com a comunidade e a construção 

conjunta, e a efetiva troca de conhecimentos, além do desenvolvimento de todos os 

sujeitos envolvidos (professores, funcionários, alunos, comunidade); 

II. quanto à integração de saberes profissionais de diversas áreas do 

conhecimento (cursos) da universidade; 

III. quanto à articulação de atividades de ensino-pesquisa-extensão ou 

integração de uma metodologia participativa de ensino com a pesquisa-ação, 

promovendo consequentemente a articulação teoria-prática nos cursos; 

IV. quanto às modalidades previstas na política de extensão da UNIVALE; 

V. quanto aos impactos na formação do estudante, na comunidade parceira 

e na instituição e seus profissionais. 

VI. na formação do estudante – quanto à educação integral, voltada também 

para a cidadania e justiça social, com foco no perfil do egresso; 

VII. na comunidade – quanto às metas e objetivos traçados na proposta da 

ação extensionista; 

VIII. na instituição e seus profissionais – quanto à formação continuada e 

integral dos professores e funcionários envolvidos nas ações de extensão; 

IX. quanto à reflexão da ética profissional de cada área de formação 

envolvida na ação extensionista; 

X. quanto à contribuição com conhecimentos a serviço do desenvolvimento 

sustentável, seja cultural, social ou econômico; 

XI. quanto ao foco de atuação preferencialmente nas áreas temáticas, em 

diálogo com os temas transversais. 
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Desses critérios emanam os indicadores constantes na política de extensão 

da UNIVALE. No âmbito dos cursos, os instrumentos utilizados são elaborados em 

caráter didático-pedagógico com atividades a serem realizadas por professores e 

alunos envolvidos na prática de extensão. Na Assessoria de Extensão estão previstos 

formulários tanto para registro e planejamento da proposta, contendo objetivos e 

metas, quanto para sua avaliação sobre esses indicadores e os critérios institucionais. 

E a CPA desenvolve uma pesquisa avaliativa com instrumentos desenvolvidos pela 

comissão, em parceria com o curso e a Assessoria de Extensão, que são construídos 

a partir dos ordenamentos institucionais que trazem ainda outros indicadores 

específicos para a avaliação por ela realizada: a identificação, em termos de 

pertinência, de como utilizar as atividades de extensão na creditação curricular; a 

contribuição das atividades de extensão para o cumprimento dos objetivos do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e dos PPCs.  

A Resolução CNE/CES nº 07/2018 trouxe o desafio da extensão curricular, 

no atendimento à meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014/2024 (Lei 

13.005). Embora a normativa tenha instituído a obrigatoriedade de 10% de atividades 

de extensão nas matrizes curriculares de todos os cursos de graduação somente em 

dezembro de 2018, a UNIVALE, influenciada por sua inserção no Fórum Nacional de 

Extensão Comunitária (FOREXT) e na Câmara Sudeste, vem construindo e 

consolidando a curricularização da extensão em todos os cursos de graduação desde 

2013. 

Por ter uma organização curricular em disciplinas/módulos e demais 

componentes de seus cursos, a UNIVALE desenvolveu seu processo de 

acompanhamento da curricularização da extensão vinculado à carga horária dos 

diversos componentes curriculares, por intermédio das atividades práticas 

supervisionadas (APS), de projetos integradores, de estágios ou atividades 

complementares. Também é viabilizada pela política de extensão a inserção de 

disciplinas integralmente extensionistas nas matrizes, conforme as especificidades de 

cada curso.  

No intuito de contribuir para proposição de atividades curriculares, a 

Assessoria de Extensão (AEX) da UNIVALE, vinculada à Pró-reitoria de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão (PROPEX), oferece formação para professores e 

coordenadores quanto à política, diretrizes, fundamentos, princípios, modalidades e 
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áreas temáticas, e também quanto aos instrumentos de registros e avaliação da 

extensão. 

Os registros dar-se-ão no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 

especialmente nas ementas das disciplinas/módulos que adotarem metodologias 

extensionistas e nos planos de ensino, ao descrever as metodologias e os temas de 

estudo. As atividades também serão registradas na Assessoria de Extensão, em 

formulários específicos da extensão curricular, de acordo com a modalidade da ação 

desenvolvida. Para as atividades de extensão curriculares, em processo de 

implantação, são desenvolvidos procedimentos de registros específicos da extensão 

curricular conforme o prazo legal estabelecido pela Resolução CNE/CES 07 de 18 de 

dezembro de 2018. 

Essas atividades de extensão por estarem integradas às 

disciplinas/módulos, estágios e práticas curriculares, não geram certificados, uma vez 

que incorporam uma perspectiva de metodologia para as atividades de ensino, sendo 

desenvolvidas dentro da carga horária dos diversos componentes curriculares. Após 

a realização das atividades estas serão registradas ainda nos diários, nos formulários 

avaliativos da Assessoria de Extensão, com relatórios e resultados, e nos portfólios 

de atividades extensionistas de cada curso. 

Todos os estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação poderão 

participar das atividades de extensão desenvolvidas pela UNIVALE, promovidas pelo 

seu próprio curso ou outros cursos da instituição, respeitados os eventuais pré-

requisitos especificados nas normas pertinentes, tanto na ação curricular, quanto às 

propostas institucionais que se integrarão ao currículo do estudante por meio das 

Atividades Complementares (AC). 

Todos os alunos extensionistas que participarem das atividades de extensão 

não integralizadas na carga horária do curso terão direito ao certificado que deverá 

ser emitido pelo órgão gestor da extensão, por solicitação do professor extensionista 

coordenador da atividade. Esses certificados poderão gerar registro de horas 

complementares para a integralização curricular do estudante. Nas atividades 

curriculares não há emissão de certificados, uma vez que sua validação está 

articulada ao componente curricular, e registrada no diário acadêmico, sua certificação 

está na conclusão do(s) componente(s) curricular(es) onde a atividade de extensão 

se desenvolveu. 
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Nesse sentido, a curricularização da extensão é o processo de inclusão das 

ações de extensão nos currículos dos cursos. Ao final desse processo essas ações 

serão denominadas de atividades curriculares de extensão. A extensão curricular tem 

o intuito de promover a transformação na formação de todos os estudantes, de forma 

contextualizada, promovendo também uma mudança na universidade.  

Para seu efetivo desenvolvimento, os professores deverão compreender as 

práticas extensionistas como uma metodologia de trabalho didático, que visa articular 

ensino e pesquisa em suas disciplinas/módulos ou demais componentes curriculares, 

assegurando uma formação humanizada a partir do diálogo e troca de saberes com a 

comunidade. 

 

Na articulação com a Pesquisa, a Extensão Universitária contribui com 
diagnósticos que problematizam a realidade de vida das populações, em 
especial locais e regionais, levantando questões que se tornam objeto de 
investigação para projetos de iniciação científica e de Trabalhos de 
Conclusão de Curso na Graduação, e projetos de dissertação e teses na Pós-
graduação, caracterizando a nova área de Projetos de Extensão vinculados 
à Pesquisa (FOREXT, 2013, p. 20). 

 

Seguindo essa diretriz, as possibilidades da inserção da extensão nos 

currículos são diversas, conforme as opções apresentadas a seguir: 

Disciplina/módulo integral: é facultado aos cursos a criação de disciplinas 

de caráter prático, que tenham a carga horária integralmente desenvolvida por meio 

de atividades de extensão curricular, não impactando aumento de carga horária 

prevista para a integralização dos cursos. 

 

Não é aumentar 10% na CH dos cursos. É incorporar, nos 100% atual, 10% 
das atividades que seriam realizadas como atividades de extensão. É dentro 
do currículo atual, e currículo não são só disciplinas, o currículo do curso tem 
“N” elementos, não é isso? Disciplinas, estágio, atividades complementares... 
No caso das licenciaturas, práticas de ensino... Você tem “N” elementos que 
compõem o currículo, dentro deste currículo que a gente encontra ali quais 
são as áreas com maior afinidade com a extensão e que podem ser 
realizadas por meio da extensão (PANSARELLI, 2018, 51’31’’ a 52’12’’). 

 

Disciplina/módulo parcial: as atividades de extensão podem ser desenvolvidas no 

âmbito de disciplinas/módulos, tanto de forma isolada, no contexto de uma 

disciplina/módulo específica(o), ou podem ser articuladas entre várias 

disciplinas/módulos, períodos e cursos. Neste caso, é necessário definir no PPC e no 
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Plano de Ensino as atividades curriculares de extensão, bem como a carga horária a 

elas destinadas. 

 

Atividades Práticas Supervisionadas (APS): as APS compõem a carga horária das 

disciplinas/módulos e têm por sua natureza um caráter de prática, o que as torna um 

espaço/tempo da matriz propício à curricularização da extensão. Assim, as APS 

poderão ser organizadas em uma das seguintes opções: Prática de Pesquisa 

Acadêmica - PPA; Prática Extensionista - PEX; Atividades com Metodologias Ativas - 

AMA. Dessa forma, as atividades de extensão podem ser trabalhadas em cada 

disciplina ou articuladas de forma interdisciplinar com duas ou mais disciplinas. 

 

Projeto Integrador: em alguns cursos o Projeto Integrador é um componente 

curricular com carga horária específica para seu desenvolvimento. Quando assim, 

este componente poderá efetivar a curricularização da extensão. Entretanto, há 

cursos em que o Projeto Integrador ou Seminário Interdisciplinar não possui atribuição 

de carga horária. Nestes casos, quando o projeto ou seminário estiver vinculado a 

alguma carga horária de disciplinas, poderá ser desenvolvido e contabilizado como 

atividade de extensão curricular, seja a carga horária correspondente às APS ou não. 

 

Estágios Curriculares: os estágios são campos férteis para o desenvolvimento de 

atividades de extensão curricular. Assim, os cursos poderão organizar seus estágios 

com atividades extensionistas que tiverem a configuração proposta conforme a 

política de extensão da UNIVALE. 

 

Na articulação com o Ensino, a Extensão Universitária participa na forma de 
disciplinas, de conteúdos curriculares, de abertura de campos de estágio – 
conforme previsto na Lei 11.788, Art. 2º § 3º – e de atividades acadêmicas 
especiais, que integram as Atividades Complementares de Graduação 
(ACG). (FOREXT, 2013, p. 20) 

 

Atividades Complementares (AC): as Atividades Complementares também poderão 

ter um percentual de carga horária voltada para a creditação de extensão curricular. 

Quando a atividade extensionista não estiver vinculada a uma disciplina/módulo ou 

componente curricular específico, a inserção do estudante será facultativa e deverá 

atender os critérios específicos definidos pelo coordenador da atividade, nesse caso, 

gerando certificação para o estudante, o qual apresentará o documento no âmbito do 
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curso, para validação das horas de AC. Nesse sentido, os cursos deverão prever nos 

projetos pedagógicos a carga horária mínima das atividades complementares que 

serão desenvolvidas em ações de extensão. Esse campo do currículo permitirá a 

inserção dos estudantes em propostas de outros cursos, e garantirá a possibilidade 

de escolha, permitindo a eles que participem das ações com as quais mais se 

identificam. 

O quadro constante do Apêndice E apresenta uma mostra de atividades de 

extensão desenvolvidas pela UNIVALE nos últimos 5 (cinco) anos.  

A edição especial da Revista FACs, lançada em junho de 2020 contribuiu 

com a publicação de relatos de experiências de extensão desenvolvidas na UNIVALE, 

bem como produções de artigos como trabalhos de conclusão de cursos de pós-

graduação lato sensu. Essas ações destacam o potencial extensionista da UNIVALE, 

consolidado historicamente na instituição por meio de políticas efetivas, sempre em 

consonância com os fóruns nacionais e documentos orientadores da extensão 

universitária no Brasil, como um diferencial de qualidade, de instituição comunitária e 

responsável. 

Além de sua inserção no FOREXT, a UNIVALE realiza há oito anos o Fórum 

de Extensão da UNIVALE, com representantes da sociedade civil, na discussão de 

importantes temáticas, com destaque para o Fórum de 2020, que em plena pandemia 

debateu a saúde, gerando uma carta de intenções com parceiras no campo da saúde 

(SRS e DISEI).  

Ainda na seara da saúde, destaca-se a atuação da Universidade nas 

Atividades Ensino/Serviço junto à rede pública do município. Sempre acreditando na 

possibilidade de formar um profissional da saúde diferenciado, mais qualificado para 

atuar no SUS, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE reconhece a integração 

com os serviços de saúde como sendo fundamental para o processo de mudança 

pretendido na formação de profissionais de saúde.  

Nesse contexto, vem atuando em todo movimento que contribui para uma 

maior aproximação dos estudantes da realidade dos serviços, dos demais 

profissionais da saúde e do cuidado com a comunidade, e assim, responder 

adequadamente às necessidades da população, se comprometer com o Sistema 

Único de Saúde e melhor compreender o processo do cuidado. A seguir, apresenta-

se um pouco do processo histórico desta participação social da universidade.  
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Em 2014 foi criado o GT SUS na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

e em outubro desse mesmo ano foi realizado o Fórum de Extensão “A Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE nos Cenários do SUS” com o objetivo de elaborar um 

Diagnóstico sobre a atuação dos cursos da área da saúde da UNIVALE nos campos 

de estágio do Sistema Único de Saúde (SUS). Em virtude da realidade percebida e 

buscando maior visibilidade institucional, bem como uma articulação entre os 

diferentes cursos, neste mesmo ano, em dezembro de 2014 foi criado o Grupo de 

Trabalho “A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE nos Cenários do SUS” (GT 

SUS), instituído pela Portaria UNIVALE nº 083/2014.   

Esse Grupo de Trabalho é composto por representantes docentes de cada 

um dos Cursos da área da saúde, que se reúnem quinzenalmente. Entre os objetivos 

do GT, destaca-se conhecer as demandas para atuação no Sistema Único de Saúde, 

buscando ampliar a integração entre ensino e serviço, e com isso contribuir para 

qualificar a atenção à saúde da comunidade assistida e contribuir para a formação. 

O GT SUS tem como atribuições: 

I. fazer a inserção/integração dos cursos da universidade nos cenários do SUS e 

apoiar os desdobramentos necessários para as devidas formalizações;  

II. ser elo com o NIES/COAPES;    

III. elencar/identificar problemas e buscar soluções decorrentes da integração 

ensino-serviço-comunidade;  

IV. discutir a política de estágio relacionada aos estágios/atividades nos cenários 

do SUS;  

V. discutir as questões ligadas à prestação de serviços para o SUS, nos espaços 

acadêmicos da universidade e, aquelas realizadas em parceria com a 

SMS/município nos diferentes cenários do SUS;  
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VI. fazer a Interface com ensino, pesquisa e extensão.  

VII. ser espaço de discussões e novas ideias para projetos de pesquisa e extensão, 

dentro dos cenários do SUS.  

⮚ 2015: Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE integra o Núcleo de 

Integração Ensino-Serviço - NIES: Por meio do Decreto nº 10.304, de 19 de novembro 

de 2015, por iniciativa da SMS/GV foi instituído o Núcleo de Integração Ensino-Serviço 

(NIES). Atua na regulamentação e aprovação dos estágios dos cursos da área de 

saúde realizados na rede municipal de Governador Valadares, promovendo a 

adequação da interação entre as demandas dos serviços prestados à população e as 

necessidades práticas e educativas das Instituições de Ensino, com o propósito de 

melhorar tanto os serviços oferecidos quanto a formação dos estudantes e futuros 

profissionais. Portaria No. 6.607 de 12 de novembro de 2019, dispõe sobre a 

composição do Núcleo de Integração de Ensino e Serviços do município de 

Governador Valadares e dá outras providências. Neste espaço de diálogo entre os 

Serviços de Saúde e as Instituições de Ensino, a Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE participa com duas representantes.    

⮚ 2016: Com aprovação do MEC, tem início do curso de Medicina da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. Com um Projeto Pedagógico que 

direciona a formação profissional para a Atenção Primária à Saúde, onde desde o 

primeiro período do curso até o 12º semestre terá atuação regular em toda a rede de 

atenção à saúde do SUS.  

⮚ 2017: A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE é uma das primeiras 

signatárias do COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Serviço): O 

COAPES, são Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde celebrados 

visando ao fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Suas diretrizes foram instituídas pela 

Portaria Interministerial nº 1.127, de 04 de agosto de 2015, em uma ação conjunta dos 

Ministérios da Educação e da Saúde com o propósito de:   

• garantir o acesso a todos os estabelecimentos de saúde sob a responsabilidade do 

gestor da área de saúde como cenário de práticas para a formação no âmbito da 

graduação e da residência em saúde;   

• estabelecer atribuições das partes relacionadas ao funcionamento da integração 

ensino-serviço-comunidade.  



184 
 

 

Como ações visando à operacionalização do COAPES, durante o 2º. 

Semestre de 2017 no Programa de Integração Ensino-Serviço da Prefeitura Municipal 

/ Secretaria Municipal de Saúde procedeu a Regionalização por IES, definindo as 

áreas de atuação das duas maiores IES, sendo que a UNIVALE ficou nas regiões 3, 

4 e 5, com um total de 29 Unidades de Atenção Primária à Saúde.   

Inclusive, o Ministério da Saúde visando ter uma visibilidade de como estava 

a política indutora dos COAPES no país, realizou em Brasília uma Oficina de 

Experiências sobre os Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde 

(COAPES) assinados no Brasil, oficialmente informados ao Ministério da Saúde, 

realizada no dia 29/09/2017.  

O relatório desta oficina reuniu as informações apresentadas pelos Grupos 

de Trabalho na Oficina de Experiências sobre os Contratos Organizativos de Ação 

Pública Ensino-Saúde (COAPES), e foi organizado pela Coordenação-Geral de Ações 

Estratégicas em Educação na Saúde (CGAES), no âmbito do Departamento de 

Gestão da Educação na Saúde (DEGES), da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (SGTES/MS), com a presença dos representantes do Comitê 

Nacional do COAPES, das referências técnicas estaduais do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS), da equipe técnica da Secretaria de Educação 

Superior (SESU), Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

(SERES) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) do Ministério da Educação (MEC), representantes das instituições de ensino 

superior e de gestores municipais que assinaram o COAPES, técnicos do DEGES e 

do Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de 

Saúde (DEPREPS/SGTES/MS) e outros atores estratégicos para esta ação.  

O COAPES tem por objetivo estimular uma discussão coletiva sobre os 

arranjos das experiências do cotidiano e a aprendizagem no serviço, possibilitando às 

partes assumirem responsabilidades mútuas de forma articulada ao processo de 

ensino-aprendizagem, e firmando apoio aos compromissos pactuados entre 

instituições de ensino e de gestão da saúde nas atividades de formação no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Cria condições de divulgação e incentivo aos pactos 

locais entre as instituições de ensino e os serviços de saúde, e também, auxiliar o 

planejamento integrado e o diálogo entre os atores envolvidos.   

O COAPES se estabelece enquanto dispositivo que apoia o 

desenvolvimento de um processo de negociação e articulação, alimentando esferas 
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públicas da construção da integração ensino-serviço/serviço-ensino, tendo a 

Educação Permanente em Saúde enquanto referencial ético e político.  

A Representante da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, Profa. Ayla 

Norma Ferreira Matos, da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, foi indicada 

pelo NIES, como Representante das Instituições de Ensino, e participou da referida 

Oficina sobre o COAPES em Brasília, juntamente com o Representação do Município 

de Gov. Valadares, Sr. Rômulo Gusmão do Núcleo de Gestão Estratégica e Inovação 

em Saúde (NGEIS) da SMS/GV.  

Em agosto de 2017 com a publicação da Portaria nº 5.781, ocorre a 

nomeação do Comitê Gestor do COAPES e a Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE e o desafio, atualmente, é sua implementação!    

⮚ 2018: Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE é selecionada para 

desenvolver o Programa PET-Saúde Interprofissionalidade.  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE atenta à discussão da 

importância de introduzir a Educação Interprofissional (EIP) em seus cursos, elabora 

e submete projeto ao Edital de nº 10, de 23 de julho 2018 seleção para o Programa 

de Educação pelo Trabalho para a Saúde PET- Saúde Interprofissionalidade - 

2018/2019. Em parceria com a Secretaria Municipal de Governador Valadares 

apresentou um projeto e foi selecionada para implementar o Programa PET-Saúde. 

Foi uma das 22 Universidades particulares entre as mais de 100 universidades 

públicas.  

O Programa PET-Saúde é um Programa de extensão envolvendo a 

participação de docentes e discentes bolsistas de diferentes cursos de graduação da 

área de saúde da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE (Educação Física, 

Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Medicina, Nutrição e Psicologia), 

de Preceptores, também bolsistas, que são Profissionais dos Serviços de Saúde que 

atuam na Secretaria Municipal de Saúde de Gov. Valadares, com vistas a desenvolver 

iniciativas que evidenciam como a atuação interprofissional pode melhor qualificar a 

atenção à saúde, e também, como pode contribuir para a formação acadêmica. Foram 

constituídos 5 grupos tutoriais, constituídos por um total de 12 Professores 

(Coordenadores de Grupo/Tutores), 30 Estudantes bolsistas e 20 Preceptores.  

Esse programa de interprofissionalidade foi desenvolvido na Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE no período de abril de 2019 a abril de 2021 amparado 

por edital do governo federal e após 2021 as atividades do programa tiveram 
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continuidade com apoio da mantenedora. As atividades são desenvolvidas ao longo 

das semanas, onde são realizadas inserções em diversos cenários de prática do 

Sistema Único de Saúde do município de Governador Valadares/ Atenção Primária à 

Saúde/ Unidade Saúde da Família, orientação de trabalhos científicos visando 

evidenciar as experiências vividas, reuniões regulares no apoio aos Discentes e com 

a Coordenação geral do Programa, leitura de artigos científicos visando conhecer o 

estado da arte sobre a educação/atuação interprofissional; planejar e discutir a 

Interprofissionalidade junto ao Curso, já incluindo o tema nas aulas teóricas, práticas 

e capacitações.   

⮚ 2020: Criação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).  

Em fevereiro de 2020, o Ambulatório Médico de Especialidades - AME da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE iniciou o seu funcionamento. Uma estrutura 

totalmente inovadora, ampla, e que conta com 15 consultórios equipados e 

atualizados, prontos para oferecer atendimentos em mais de 10 especialidades para 

a população valadarense e regional.  

Ao definir quais as especialidades que o ambulatório médico contaria, a 

Universidade buscou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS/GV) e a partir das 

demandas municipais, cidade polo da macrorregião Leste de Saúde, foram definidas. 

Desde então, com base na central de regulação municipal, por meio do sistema de 

referência e contra referência, atende a população de Governador Valadares e de seu 

entorno, conveniado com o SUS.  

Em decorrência da parceria com a SMS/GV, a proposta é promover mais de 

duas mil consultas por mês, nas especialidades de Cardiologia, Hematologia, 

Pneumologia, Endocrinologia, Nefrologia, Alergia/Imunologia; Dermatologia, 

Geriatria/Gerontologia, Neurologia, Psiquiatria, Otorrinolaringologia, Reumatologia, 

Gastroenterologia, Urologia e Oftalmologia.  

A população, também, poderá realizar exames médicos, como 

eletrocardiograma, holter (um dispositivo que monitora continuamente a atividade 

elétrica cardíaca), Mapa (que é utilizado no diagnóstico e acompanhamento da 

pressão arterial) e espirometria (usado para medir a função pulmonar).  

Numa segunda etapa, como forma de expansão da prestação de serviços à 

comunidade, futuramente, o AME também oferecerá serviços de ultrassonografia, 

endoscopia digestiva alta, colonoscopia, radiologia e ecocardiografia.  
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⮚ 2020: Fórum de Extensão: identificando as demandas da SRS e do 

DISEI/MG-ES  

O objetivo do VII Fórum de Extensão foi identificar e discutir as demandas 

da Superintendência Regional de Saúde (SRS)/GV e do Distrito Sanitário Especial 

Indígena de Minas Gerais e Espírito Santo (DSEI-MG/ES), apresentadas 

respectivamente pelo Superintendente Regional de Saúde Sr. Romulo Gusmão e pela 

Apoiadora Distrital do DISEI-MG/ES Mirto Áurea de Lima Sucupira Machado. 

Participaram do Fórum na expectativa de conhecer o diagnóstico de ambas as 

Instituições e apresentar propostas de intervenção vários cursos da Universidade.  

As instituições apresentaram demandas complexas que envolvem a 

necessidade de ações intercursos, de forma multiprofissional, interdisciplinar, tendo 

por base os pressupostos da educação interprofissional.   

O evento contou com a participação dos Coordenadores de Curso da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, professores pesquisadores e 

extensionistas que, após uma apresentação do diagnóstico e a indicação dos 

principais problemas que as referidas instituições identificam, elaboraram uma CARTA 

DE INTENÇÕES com as possibilidades identificadas no fórum. Com isso, as parcerias 

e as ações já começaram, com um programa de enfrentamento ao Covid19 na 

Comunidade Indígena Maxakali abrangendo mais de 1800 indígenas.   

Compete ainda à Assessoria de Extensão a avaliação das especificações 

dos cursos quanto à composição dos 10% (dez por cento) da carga horária total da 

matriz curricular em atividades de extensão previstas em seus PPCs. Os cursos têm 

autonomia para pensar, organizar e distribuir as atividades de extensão ao longo de 

suas matrizes curriculares, sem, contudo, perder a unidade e identidade institucional 

que se encontram na Política de Extensão da UNIVALE com seus fundamentos, 

diretrizes, princípios e modalidades. A assessoria, além de validar a proposta descrita 

em cada PPC, irá acompanhar e verificar o cumprimento da carga horária de cada 

curso. As avaliações internas, nas três dimensões aqui descritas, serão de grande 

importância para o monitoramento das ações, e a validação da creditação curricular 

nos cursos de graduação obrigatoriamente, e de pós-graduação facultativamente.  

O planejamento orçamentário para a extensão é construído com base nas 

demandas apresentadas, em observância ao centro de custos de cada curso da 

UNIVALE. Ao elaborar as ações de extensão o proponente indicará as eventuais 

despesas, via formulário da Assessoria de Extensão. Após a defesa da proposta os 
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formulários são encaminhados ao Setor Financeiro para elaboração da Planilha de 

custos. Em seguida o Setor Financeiro fará o encaminhamento para avaliação da 

Fundação Mantenedora, que fará o estudo da viabilidade do custeamento da 

proposta. Os recursos para custeio também podem vir de parcerias, editais de 

instituições e fundações de custeio, do setor público, entre outros. A Assessoria de 

Extensão acompanha as publicações dessa natureza e orienta as coordenações de 

cursos com sugestões e encaminhamentos conforme a área de cada um.  

  

3.6.5 Políticas de Pesquisa  

 

A política de pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem por 

finalidade a consolidação de uma cultura de pesquisa na instituição e de 

desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu, por meio do incentivo e apoio à 

criação ou fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; do 

estímulo à ampliação de atividades de iniciação científica junto aos alunos de 

graduação; da valorização dos projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação 

de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; da 

divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas; do estímulo à publicação em 

revistas científicas indexadas, especialmente aquelas de maior impacto; da constante 

busca de integração entre ensino, pesquisa e extensão; da ampliação da 

internacionalização; e da definição e implementação de sistemática de 

acompanhamento e avaliação das pesquisas, incorporando critérios quantitativos e 

qualitativos, entre os quais o de compromisso com a inserção social e regional e de 

relevância científica e cultural.  

Para a UNIVALE o ensino é indissociável da pesquisa e da extensão, 

constituindo um conjunto de atividades integradas e comprometidas em efetivar a 

missão institucional de oferecer um ensino de qualidade, de agir em benefício da 

comunidade, de produzir pesquisa e difundir conhecimento e cultura.  O cumprimento 

da missão institucional se pautará pelos valores da cidadania, ética, bem-estar social 

e sustentabilidade ambiental, assegurando a inserção social e regional, 

particularmente contribuindo para o desenvolvimento da região do Vale do Rio Doce.   

A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão se realiza pelo diálogo 

interdisciplinar e interinstitucional, envolvendo as diferentes áreas de conhecimento e 
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unidades que constituem a UNIVALE, cujo princípio orientador é a busca de elevação 

constante da qualidade da formação acadêmica e dos serviços prestados pela 

Universidade.   

A instituição tem o compromisso com a universalidade do conhecimento 

humano resultado da pesquisa científica, em todas as áreas do conhecimento, com 

respeito à liberdade, à diversidade e ao pluralismo de ideias, sem limitação, censura 

e discriminação de qualquer natureza. Nesse sentido, a UNIVALE fomenta a 

universalidade do conhecimento e interdisciplinaridade, mas reconhecendo a 

existência e legitimidade de outros saberes em diferentes domínios cognitivos e 

diversos domínios de experiências. Ao reconhecer a existência de múltiplos saberes 

presentes nas sociedades humanas, a UNIVALE se compromete com o diálogo de 

saberes, pois o conhecimento proveniente da ciência e tecnologia não possui todas 

as respostas aos dilemas humanos e ambientais do presente, que são complexos e 

cobrem múltiplas dimensões interligadas.  

A ênfase maior de reflexão recai sobre a importância da investigação 

científica na prática universitária, articulando o ensino e a extensão. Trabalha-se na 

perspectiva da investigação científica criteriosa entendendo que o estímulo à vocação 

científica, à curiosidade e à criatividade não pode se limitar a projetos específicos de 

pesquisa e aos cursos de pós-graduação, uma vez que as ações pedagógicas devem 

promover atividades de investigação em quaisquer dos níveis de formação.  

Dessa forma, as bases de estruturação da pesquisa na UNIVALE são, pois 

de ordem ideológica, filosófica e pedagógica. Ideológica, por considerar a 

possibilidade revolucionária do saber e que uma consistente produção teórica, 

fundada nas relações entre sociedade, universidade e Estado apontam alternativas 

diante das crises emergentes da sociedade moderna. Filosófica, por compreender a 

reflexão como possibilidade de mover os diversos campos do saber, da criação como 

parte da metafísica capaz de encontrar alternativas possíveis para situações 

decorrentes do cotidiano ou de preveni-las antes mesmo que ocorram, e, Pedagógica, 

pela promoção de atividades de investigação em todos os níveis de formação.  

Isto posto, constituem áreas de Pesquisa na UNIVALE:  

I. ambiente, saúde e doença;  

II. ambiente, território e sustentabilidade;  

III. cultura e identidade;  
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IV. bacia do Rio Doce e desastres socioambientais;  

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

VI. formação histórica do território;  

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

pública;  

VIII. tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento;  

IX. território e mobilidade: migração;  

X. conflitos, violência e vulnerabilidade.  

Tais áreas deverão servir de fio condutor na produção dos trabalhos 

acadêmicos bem como na constituição de linhas de pesquisa dos diversos cursos.  

A Pesquisa na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE se insere no 

contexto da missão institucional de “Construir e compartilhar o conhecimento por meio 

da formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com o 

desenvolvimento humano e regional” e assume o compromisso de consolidá-la. 

Assim, encontra-se alinhada à proposta de formação, construção e difusão de 

conhecimento significativo para a promoção do desenvolvimento regional. Para isso, 

busca estar integrada com as linhas de pesquisa definidas nos projetos pedagógicos 

dos cursos e com áreas de pesquisa definidas na Política de Pesquisa da Pós-

graduação stricto sensu da instituição.  

Desse modo, assumindo a pesquisa e pós-graduação como instâncias 

pedagógicas de formação e produção de conhecimento, ambas deverão se pautar 

pelo princípio da sustentabilidade ambiental e financeira. Tanto o corpo docente 

quanto o discente devem estar comprometidos com a (re)construção das condições 

ambientais necessárias e garantidoras da vida no planeta; e, financeira por estarem 

inseridos numa instituição privada sem fins lucrativos e que precisa estar 

compromissada na busca permanente por recursos oriundos de fontes diversas de 

financiamento, em especial, de agências externas de fomento e setores privados.   

Por esta razão, considerando a necessária interface com outros setores 

privados da região, a instituição deve inclusive buscar projetos que possam ser 

financiados e/ou autofinanciados.  No que se refere aos projetos de pesquisa, 

entende-se que tal prática contribui significativamente para a consolidação da 

pesquisa enquanto importante tripé da formação acadêmica que, além de possibilitar 

o envolvimento de alunos na atividade científica, liga o conhecimento (re)produzido 
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na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE ao mercado de trabalho e cria espaço 

de aproximação da sociedade/setores produtivos e a prática acadêmica. 

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE está aberta ao intercâmbio, à 

cooperação técnica e às parcerias com as Instituições de Ensino Superior (públicas e 

privadas), com os órgãos de governo, com as agências públicas, com as empresas, 

com as organizações não governamentais e entidades da sociedade civil da região de 

inserção, bem como com os centros de pesquisa, com Universidades e com os 

integrantes da comunidade científica.  

No período de 2013 a 2020, 79 projetos de pesquisa foram desenvolvidos, 

sempre com foco no desenvolvimento regional e em busca de contribuir com a 

comunidade do entorno, que podem ser apreciados no quadro do Apêndice D.    

A UNIVALE se enquadra na categoria das universidades comunitárias laicas 

e, consequentemente, a política de pesquisa contribui significativamente para cumprir, 

ampliar e aprofundar o caráter comunitário. Cabe à política de pesquisa garantir essa 

condição que está na origem e razão de ser da instituição, contribuindo para reafirmar 

o caráter comunitário no presente e futuro. Esse princípio se efetiva na pesquisa e 

pós-graduação em cooperação com as necessidades locais e regionais, bem como o 

esforço de divulgação e popularização do conhecimento construído pelo corpo 

docente e discente da UNIVALE e o primado de uma ciência cidadã, além da inserção 

social da pesquisa, após o diagnóstico científico.  

A instituição apoia a pesquisa, o desenvolvimento e a iniciação científica em 

sinergia com o ambiente interno e o ambiente externo, considerando os compromissos 

estabelecidos pelos instituidores e que se encontram na sua missão. A UNIVALE 

incentiva o desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar e o fortalecimento e 

ampliação da produção e difusão de conhecimentos de relevância social e regional. A 

prática da interdisciplinaridade é entendida como definido pela CAPES: convergência 

de duas ou mais áreas disciplinares, particularmente de áreas do conhecimento 

distintas, buscando a abordagem integral de problemas cuja solução não seria 

alcançada com enfoque disciplinar.   

A prática e a vivência da pesquisa disciplinar e interdisciplinar devem ser 

comprometidas com o avanço das fronteiras da ciência, tecnologia e inovação, por 

meio de projetos de pesquisa que envolvam docentes e discentes. Especificamente, 

na pesquisa interdisciplinar é obrigatório o envolvimento de docentes e discentes de 

diferentes áreas do conhecimento, integrando-se à pós-graduação e graduação.   
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A atividade de pesquisa disciplinar e interdisciplinar deve buscar as parcerias 

interinstitucionais, congregando pesquisadores de outras instituições locais, regionais, 

nacionais e internacionais. As pesquisas interdisciplinares ganham destaque e se 

tornam importante critério de avaliação pelas agências de fomento nacional e 

internacional em todas as áreas do conhecimento. A UNIVALE se encontra inserida 

em um território que demanda fortemente uma atuação interdisciplinar. Assim, apoiar, 

valorizar e incentivar propostas de pesquisas interdisciplinares faz parte das políticas 

de pesquisa da instituição.  

Considerando que a região de inserção da UNIVALE tem como característica 

fundamental, decorrente de sua formação histórica do território, graves problemas 

ambientais, é dado apoio especial às pesquisas socioambientais voltadas à 

compreensão desses problemas nas suas múltiplas dimensões humanas e naturais, 

bem como à recuperação, sustentabilidade e conservação da natureza. Além disso, a 

identidade cultural constitui aspecto fundamental para o desenvolvimento e o 

fortalecimento do território, assim, a UNIVALE incentiva também estudos com o 

objetivo de aprofundar o conhecimento histórico, sociocultural e do patrimônio cultural 

da região do rio Doce.  

Para sustentar as atividades de pesquisa e a pós-graduação stricto sensu a 

Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da UNIVALE, por meio da 

Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu (APPG), mantém uma política 

de apoio ao Programa Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território da UNIVALE, 

disponibilizando todo o suporte necessário ao Programa ofertado e à elaboração dos 

APCN para os novos Programas. Para os discentes é garantido espaço de estudo e 

apoio necessário na realização de suas atividades de pesquisa e na construção da 

dissertação, oferta de eventos e incentivo para o envolvimento dos alunos na vida 

acadêmica, incluindo a ativa participação da organização, operacionalização e 

apresentação de trabalhos no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da 

UNIVALE. 

Esse importante e consolidado evento científico da UNIVALE, mantém o 

compromisso institucional de difusão do conhecimento científico e tecnológico 

ininterruptamente desde 2003 e a realização da 18ª edição do Simpósio de forma 

totalmente online e gratuita merece destaque, evidenciando o compromisso da 

instituição com a pesquisa científica mesmo em tempos de pandemia.  Nesta edição 

histórica, todos os números das edições anteriores foram superados, o que evidencia 
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os impactos desta ação: o evento teve uma abrangência nacional, com 2.015 

participantes de 16 estados brasileiros. Foram 1034 trabalhos submetidos nas 31 

sessões temáticas e 132 avaliadores, sendo que, destes 65% foram professores e 

pesquisadores externos, oriundos de renomadas instituições de ensino superior de 

todo o país e do exterior. Além da programação científica, as sessões culturais 

abrilhantaram o evento integrando ciência e cultura, música, poesia, teatro entre 

outras atrações, com destaque ao Café Cultural. 

Para garantir a efetividade de sua política e ações de estímulo e difusão para 

a produção acadêmica docente e discente, a UNIVALE incentiva a participação em 

eventos acadêmicos (simpósios, seminários, congressos) locais, nacionais e 

internacionais, em que possam apresentar e submeter à discussão seus trabalhos de 

pesquisa. Seguindo essa política, o Programa em Gestão Integrada do Território 

também organiza eventos em que não só os corpos docente e discente apresentem 

seus trabalhos, mas também acolham professores e alunos de outras Instituições que 

possam dialogar a partir de uma posição diversa de pesquisa e reflexão organizada. 

Entre os eventos apoiados pela UNIVALE e realizados pelo Programa destacam-se 

as Jornadas de Estudos Territoriais; Encontro de Estudos Territoriais numa 

Perspectiva Interdisciplinar; Seminário “Ligações Migratórias Contemporâneas: Brasil, 

Portugal e Estados Unidos”; Seminário Integrado do Rio Doce (SIRD). Também são 

apoiados eventos com importantes pesquisadores de interesse do Programa, tais 

como as conferências magnas do Prof. Dr. Rogério Haesbaert (UFF) e do Eduardo 

Marandola (Unicamp) realizadas em 2020. A APPG também estimula as interações 

do Programa com os cursos de graduação, especialmente por meio dos Seminários 

Integradores e em bancas de TCC nos quais interagem docentes e discentes da pós-

graduação stricto sensu com os da graduação. 

  

3.6.5.1 Iniciação Científica  

  

A Iniciação Científica - IC constitui mecanismo privilegiado para inserir o 

discente de graduação no campo da pesquisa científica. A participação do discente 

na iniciação científica também é importante no processo formativo necessário à 

educação científica contemporânea. Nesse sentido, a Universidade Vale do Rio Doce 

- UNIVALE considera prioritária a manutenção do atual Programa de Bolsas de 
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Iniciação Científica (BIC), cujo resultado tem sido expressivo. A crescente difusão 

entre os alunos da graduação, nos diversos cursos, tem ampliado a concorrência 

pelas BIC, levando à criação do programa de iniciação científica voluntário.  

A Iniciação Científica - IC é uma oportunidade que gera mudanças de 

mentalidade tanto aos discentes quanto e aos docentes, potencializando e ampliando 

a construção do conhecimento acadêmico científico. Considerando que a IC é um 

eficiente instrumento de fomento para a formação de jovens aptos a constituírem uma 

carreira científica, a UNIVALE valoriza os docentes que captam BIC e/ou são 

orientadores, além de alocar recursos institucionais que se somam às cotas de BIC 

de agências de fomento.    

A Iniciação Científica - IC é uma das formas de consolidar o princípio da 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Ao oferecer a oportunidade da IC 

para os estudantes de graduação, a instituição contribui decisivamente para formar 

sujeitos acadêmicos que farão diferença na realidade em que estão inseridos.  

A UNIVALE estabelece como diretrizes da iniciação científica:   

I. inserção do discente da graduação no universo da pesquisa científica, 

com acompanhamento por professor orientador, incentivando-o a dar 

sequência a seus estudos acadêmicos em nível de pós-graduação;   

II. promoção da inclusão de discentes em grupos e núcleos de pesquisa;  

III. valorização das exigências de monografia e trabalhos de conclusão de 

curso como mecanismos de iniciação científica;  

IV. inserção pelos cursos de graduação de atividades de promoção da 

iniciação científica, participação no Simpósio de Iniciação Científica da 

UNIVALE, formação de atitude científica nas disciplinas da matriz 

curricular, mantendo o foco na preparação para uma vida profissional 

capacitada a superar os desafios da contemporaneidade em suas 

múltiplas dimensões;   

V. participação e colaboração dos discentes em iniciação científica e 

tecnológica que promovam inovação de soluções de problemas;   

VI. mobilização dos cursos de graduação para desenvolvimento de projetos 

de pesquisa que permitam a inserção do discente de iniciação científica; 

e,   
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VII. participação de alunos de iniciação científica em publicações e eventos 

acadêmicos para socialização dos conhecimentos gerados durante a 

pesquisa.  

Por meio de sua mantenedora, Fundação Percival Farquhar, a UNIVALE 

mantém seu próprio Programa de Iniciação Científica (PIBIC UNIVALE) desde 2003 e 

estabeleceu a iniciação científica voluntária em 2018, além de contar com uma quota 

institucional de Bolsas PIBIC FAPEMIG. No período de 2015 a 2021, 244 estudantes 

participaram do Programa de IC, sendo 36 beneficiados pelo PIBIC UNIVALE, 100 

PIBIC FAPEMIG e 108 atuaram como voluntários, com expressiva produção técnico-

científica. Ressalta-se que nos anos de 2020 e 2022, houve a ampliação da cota 

própria de bolsas BIC UNIVALE totalizando a oferta anual de 15 bolsas, evidenciando 

o compromisso da instituição com a pesquisa. O incentivo à participação voluntária, 

tem sido fomentado e prontamente aceito pelos estudantes, evidenciado pela 

significativa participação nos editais. Como resultado destes esforços constata-se que 

muitos egressos da IC/UNIVALE deram continuidade à carreira acadêmica, na pós-

graduação stricto sensu, ingressando no Programa de Mestrado Gestão Integrada do 

Território (GIT/UNIVALE) e em programas externos, bem conceituados pela CAPES. 

Alguns destes egressos integram atualmente o corpo docente da UNIVALE. 

A UNIVALE conta ainda com bolsas vinculadas a projetos de pesquisa 

aprovados em editais externos (FAPEMIG, CNPq e outros). No período de 2016 a 

2021, a instituição foi comtemplada com 06 bolsas de Iniciação Científica provenientes 

destes órgãos de fomento. 

Os editais de Iniciação Científica são amplamente divulgados à comunidade 

acadêmica, possibilitando a participação do corpo discente nos processos de seleção 

para ingresso nos projetos de pesquisa. E, como forma de divulgar os resultados dos 

trabalhos produzidos pelos estudantes da graduação, bolsistas ou voluntários, que 

participam de projetos de pesquisa científica e/ou tecnológica, é realizado anualmente 

o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, desde 2003, ininterruptamente. 

Para a UNIVALE a iniciação científica sempre ocupou um papel expressivo, 

como instrumento de inserção do discente da graduação no universo da pesquisa 

científica e de incentivo para que esses prossigam os seus estudos acadêmicos em 

nível de pós-graduação stricto sensu. Nesse sentido, incentiva a inclusão de discentes 

em grupos e núcleos de pesquisa; valoriza a realização das monografias e trabalhos 

de conclusão de curso como mecanismos de iniciação científica, estimulando a 
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apresentação dos resultados no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da 

UNIVALE.  

A inserção pelos cursos de graduação das atividades de iniciação científica 

e o estímulo à participação no Simpósio da UNIVALE contribuem significativamente 

para formar uma atitude científica, resultando na incorporação pelas disciplinas da 

matriz curricular da pesquisa como processo de formação pedagógica, preparação 

para uma vida profissional e comportamento atitudinal que permita enfrentar os 

desafios da contemporaneidade em suas múltiplas dimensões. Os bolsistas de 

iniciação científica são apoiados e estimulados para a publicação e apresentação de 

trabalhos em eventos acadêmicos, no sentido de compreenderem que na pesquisa a 

difusão do conhecimento ocupa um lugar central.  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE estabelece como instrumentos 

e ações de estímulo à pesquisa e iniciação científica o apoio as discentes e docentes, 

a oferta de bolsas, a disponibilidade de espaços físicos adequados, confortáveis e 

equipados, o incentivo à organização de eventos em que não só corpo docente e 

discente apresentem seus trabalhos, mas que também acolham parceiros e contem 

com participantes externos, o estímulo  à participação de docentes e discentes em 

eventos científicos para apresentação de seus trabalhos, estímulo e apoio aos grupos 

de pesquisa e aos projetos de pesquisa, inclusive com concessão de bolsas e 

financiamentos e realização do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica anual. 

  

3.6.5.2 Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Considerando a importância e a necessidade de revisão ética e científica das 

pesquisas envolvendo seres humanos, visando a salvaguardar a dignidade, os 

direitos, a segurança e o bem-estar do sujeito da pesquisa, a Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE mantém um Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, instituído pela 

Portaria UNIVALE n.º 30 de 01 de outubro de 1999, com regulamento e composição 

conforme é apresentado no site institucional. 
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Conforme apresenta a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP é um colegiado multi e transdisciplinar, 

independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisa envolvendo 

seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa 

em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos.  

O CEP da UNIVALE está homologado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP e presta atendimento às pesquisas realizadas por instituições de 

pesquisa, conforme encaminhamento da CONEP, pela Plataforma Brasil. Dessa 

forma, para todos os trabalhos de pesquisa que envolvam seres humanos devem ser 

observadas as normas éticas das pesquisas. Nesse caso, ocorre a submissão do 

projeto previamente à apreciação do CEP, pela plataforma Brasil, para os devidos 

trâmites. 

 

3.6.7 Política de Internacionalização  

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE reconhece a importância da 

internacionalização para o cumprimento da finalidade de seu projeto educacional, bem 

como para o incremento da pesquisa, da extensão e da pós-graduação, nesse 

sentido, a UNIVALE busca potencializar as ações de internacionalização na instituição 

como fomentadora de projetos bilaterais e multilaterais com parcerias institucionais, 

em prol da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como, do 

desenvolvimento humano, acadêmico e profissional da comunidade acadêmica. 

Assim a internacionalização na UNIVALE é concebida como um mecanismo que 

permeia e abrange todos os cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu.  

A UNIVALE mantém articulada com este PDI uma política de atuação para 

a internacionalização, que se traduz nas seguintes ações: 

1. busca continuada da internacionalização por meio de programas e 

projetos de ensino, nos âmbitos da graduação, extensão, pós-

graduação lato sensu e stricto sensu por meio de convênios e acordos 

de cooperação com mobilidade discente e docente firmados com 
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outras instituições nacionais e internacionais, bem como 

compartilhamento da infraestrutura de que dispõe para pesquisa;  

2. ampliação da visão educacional transdisciplinar e a ampliação da visão 

de professores e estudantes para além de sua realidade cultural local 

e nacional;  

3. incentivo de atividades internacionais de produção e socialização de 

conhecimento em cooperação com educadores de instituições de 

diferentes países;  

4. apoio à interlocução dos acadêmicos da graduação e da pós-

graduação em atividades de ensino-aprendizagem para além das 

fronteiras do próprio país;  

5. desenvolvimento e oferta de formação e qualificação que preparem os 

discentes para o mundo globalizado/internacionalizado, adequando, 

paulatinamente, as matrizes curriculares para esse fim; 

6. formação de estudantes com capacidade de visão e ação em sua área 

de atuação profissional e na organização da sociedade, tendo em vista 

a mentalidade de cooperação com o diferente, a convivência pacífica 

entre os povos, pessoas e o estabelecimento da cultura da paz; 

7. fomento à mobilidade internacional, na graduação e na pós-

graduação;  

8. elaboração de projetos para internacionalização com foco na educação 

continuada, destinada a presença de professores e/ou de monitores de 

outras instituições/países; 

9. oferta de possibilidades para estudo de línguas estrangeiras na 

Instituição que instrumentalize as possibilidades de 

internacionalização; 

10. divulgação de oportunidades nacionais e internacionais para a 

comunidade acadêmica; 

11. oportunização de experiências educacionais e científicas 

internacionais; 

12. intercâmbio nacional e internacional; 

13. operacionalização das atividades do Núcleo de Internacionalização da 

UNIVALE. 
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No mundo onde há um encurtamento das distâncias viabilizado pela 

globalização e pela rede web, torna-se cada vez mais urgente o incremento de 

parcerias com instituições internacionais, no sentido de fortalecer o intercâmbio 

de conhecimento e de pesquisadores, razão pela qual a UNIVALE busca facilitar 

e intermediar as ações e os acordos entre instituições visando à 

internacionalização e ampliação das relações interinstitucionais.  

A internacionalização exige uma postura ativa da UNIVALE, por 

intermédio de seus professores-pesquisadores e de seus programas de pós-

graduação stricto sensu. Para conseguir realizar tal objetivo, a UNIVALE se 

empenha em:  

I. conscientizar a comunidade acadêmica para a importância do esforço 

para promoção da internacionalização e da capacitação dos docentes 

para essa finalidade;  

II.  identificar as possibilidades de acordos internacionais para a 

cooperação, parcerias e intercâmbios no ensino, pesquisa e extensão e 

apoiar o estabelecimento das relações internacionais;  

III. agir com proatividade no estabelecimento e/ou ampliação das relações 

internacionais estratégicas para o fortalecimento da pós-graduação e da 

pesquisa da UNIVALE; 

IV. promover a divulgação das oportunidades de parcerias e de eventos 

estratégicos para a UNIVALE no âmbito internacional;  

IV. participar e incentivar pesquisadores para concorrer nas instâncias de 

fomento à internacionalização. 

O Núcleo de Internacionalização da UNIVALE é o setor institucionalmente 

regulamentado, responsável por promover experiências internacionais junto à 

comunidade universitária, por meio do Centro de Empregabilidade e Oportunidades – 

CEO, cujas diretrizes fundamentam-se nos princípios do acolhimento, cuidado, 

compromisso, transparência, interculturalidade, interdisciplinaridade, promoção do 

desenvolvimento e formação integral do indivíduo. 

Em conformidade com tais princípios e no cumprimento de suas 

competências, o Núcleo de Internacionalização da UNIVALE promove possibilidades 

de mobilidade internacional nos diferentes continentes, em campos estratégicos para 

o desenvolvimento da UNIVALE e do território no qual está inserida, desenvolve e 

oferece oportunidades de formação e qualificação que preparam os discentes para o 
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mundo globalizado e internacionalizado, com ações estratégicas de integração da 

graduação com a pós-graduação e a indissociabilidade da pesquisa e extensão com 

o ensino. 

O Centro de Empregabilidade e Oportunidades - CEO tem como principais 

atribuições relacionadas à Mobilidade Internacional:  

I -  mediar os acordos de cooperação e convênios entre a Univale e as 

instituições internacionais;   

II -  assessorar e mediar os processos de envio e recebimento dos 

estudantes e professores em mobilidade internacional;  

III -  acompanhar os trâmites legais, administrativos e acadêmicos dos 

estudantes e professores em mobilidade internacional;   

IV - emitir, a pedido e conforme o caso, carta de apresentação, carta convite, 

declaração ou documento comprobatório da realização da mobilidade 

internacional de estudantes e/ou professores da Univale ou 

Estrangeiros;   

V -  fomentar, estimular, prospectar e viabilizar, em parceria com os órgãos 

internos interessados da Univale e instituições internacionais, a 

realização de mobilidade internacional de estudantes e professores;   

VI - orientar, preparar e assessorar os estudantes e professores da Univale 

em processo de mobilidade internacional;   

VII - orientar, preparar e assessorar os mentores e a comunidade acadêmica 

em geral a respeito do recebimento de estudantes ou professores 

Estrangeiros nos processos de mobilidade internacional na Univale;   

VIII - organizar ou providenciar cerimoniais e procedimentos de recebimento 

de estrangeiros na Univale, para fins de ambientação e acolhimento. 

O fomento à Mobilidade Internacional, na graduação e na pós-graduação, 

pela cooperação com os diferentes países, propicia a convivência pacífica entre os 

povos, pessoas e o estabelecimento da cultura da paz, viabilizada pelas metodologias 

de ensino baseadas em projetos para internacionalização, com a oferta de 

possibilidades para estudo de línguas estrangeiras na Univale, constituindo a 

ausência de barreiras comunicacionais, permitindo a acessibilidade necessária à 

internacionalização. 

Dessa forma, a internacionalização é concebida como um processo de 

aproximação entre a comunidade acadêmica da UNIVALE e a comunidade 



201 
 

 

universitária global, por meio de mobilidade internacional entre as instituições 

educacionais. Tal processo permite que o ensino, pesquisa e extensão sejam 

planejados, executados e compartilhados em escala universal, conferindo uma 

sinergia científico pedagógica que oportunize o contato com polos universitários 

mundiais. 

Outrossim, a Mobilidade Internacional é entendida como propulsora do 

desenvolvimento de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão em 

instituições internacionais de ensino superior ou outras específicas no interesse de 

cada processo, conveniadas ou não, e atividades de estrangeiros na Univale. 

As categorias de Mobilidade Internacional possíveis na Univale 

compreendem a Mobilidade Internacional Discente e a Mobilidade Internacional 

Docente. 

As Propostas de Mobilidade Internacional Discente são elaboradas junto aos 

mentores, após confirmação de mobilidade internacional com a instituição de destino, 

por meio do formulário de Solicitação de Mobilidade Internacional para Estudantes de 

Graduação ou de Pós-Graduação Lato ou Stricto Sensu disponível de forma on-line 

no Centro de Empregabilidade e Oportunidade – CEO da UNIVALE. 

O Centro de Empregabilidade e Oportunidades realiza a divulgação de 

oportunidades internacionais para a comunidade universitária. Ainda faz a captação 

de oportunidades de experiências educacionais e científicas internacionais, incentiva 

a atuação docente interdisciplinar entre contextos universitários estrangeiros, 

proporciona meios para troca de experiências culturais e propicia a aprendizagem de 

idiomas estrangeiros. 

Dessa forma, a Política de Internacionalização articulada às demais políticas 

institucionais da Univale, assegura a promoção de eventos internacionais de práticas 

e trocas pedagógicas para a comunidade acadêmica, incentiva a adoção de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem; viabiliza a oferta contínua de 

programas de desenvolvimento de lideranças acadêmicas e técnico-administrativas, 

dentre outros. 

Propugna-se que a UNIVALE seja reconhecida e consolidada como uma 

Instituição internacional, contribuindo para a formação de cidadãos e profissionais 

com competências globais, instando o intercâmbio de pesquisadores como uma 

atividade de grande importância para o incremento da pesquisa e da pós-graduação. 

Como resultados, o intercâmbio possibilita a cooperação, articulação e reunião de 
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esforços para o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação, e o engajamento 

dos docentes pesquisadores em acordos de intercâmbio ainda favorece a troca de 

conhecimentos e experiências, bem como propicia o compartilhamento de 

infraestruturas de pesquisa. 

As atividades internacionais da UNIVALE são ofertadas para estudantes e 

professores de todas as modalidades dos cursos de graduação e pós-graduação, 

egressos, professores ou colaboradores da instituição, observando tão somente o 

número de vagas disponíveis para cada evento. Logo, tais experiências promovem 

possibilidades de educação continuada internacional em instituições parceiras ou na 

própria universidade.  

Cabe destacar que as atividades relativas à internacionalização não se 

restringem às atividades acadêmicas, mas contemplam, igualmente, a promoção de 

vivências culturais internacionais e a troca de informações, por meio de ações que 

visam estimular a participação de professores, estudantes e egressos em projetos 

temáticos e multidisciplinares. 

Para garantia da eficácia da Internacionalização estabelecemos como 

principais objetivos da Política: 

I. promover constantes acordos e parcerias com instituições internacionais 

nos diferentes continentes, nos campos estratégicos para o 

desenvolvimento da UNIVALE e do território no qual essa está inserida 

em conformidade com o Regulamento de Mobilidade Internacional da 

UNIVALE;  

II. desenvolver e oferecer formação e qualificação que preparem os 

discentes para o mundo globalizado/internacionalizado, adequando, 

paulatinamente, as matrizes curriculares para esse fim;  

III. implantar o processo de internacionalização das matrizes curriculares da 

pós-graduação; 

IV. integrar pós-graduação, pesquisa e extensão em programas e projetos 

que contem com parceria internacionais. 

Dessa forma, a UNIVALE acredita que a cooperação internacional, 

entendida como um instrumento de qualidade e excelência, amplia a capacidade de 

produção científica e de intercâmbio cultural, acadêmico e administrativo, bem como 

a divulgação do conhecimento e a empregabilidade dos egressos. 
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Tais iniciativas para a internacionalização exigem uma postura proativa da 

UNIVALE, por intermédio de seus professores-pesquisadores e de seus programas 

de pós-graduação Stricto sensu. Para tanto, a Univale se empenha em conscientizar 

a comunidade acadêmica para a importância do esforço para a promoção da 

internacionalização e da capacitação dos docentes para essa finalidade, bem como 

identificar as possibilidades de acordos internacionais para a cooperação, parcerias e 

intercâmbios no ensino, pesquisa e extensão e apoiar o estabelecimento das relações 

internacionais, agir com proatividade no estabelecimento e/ou ampliação das relações 

internacionais estratégicas para o fortalecimento da pós-graduação e da pesquisa da 

UNIVALE, promover a divulgação das oportunidades de parcerias e de eventos 

estratégicos para a UNIVALE no âmbito internacional; participar e incentivar a 

comunidade acadêmica para concorrer nas instâncias de fomento à 

internacionalização. 

Nessa esteira, os pressupostos pedagógicos e epistemológicos na 

organização dos currículos são fundamentais, ressaltando a atuação educacional 

transdisciplinar, a visão para além da realidade cultural local e nacional, o incentivo às 

atividades internacionais de produção e socialização de conhecimento em cooperação 

com educadores de instituições de diferentes países, o apoio à interlocução dos 

acadêmicos da graduação e da pós-graduação em atividades de ensino para além 

das fronteiras do próprio país. Tais estratégias metodológicas contribuem para a 

consolidação do perfil do egresso dos cursos da UNIVALE, com competências para 

uma atuação contextualizada e integrada ao mundo do trabalho globalizado e 

internacionalizado. 

Conclui-se que, no mundo onde há um encurtamento das distâncias 

viabilizado pela globalização e pela rede web, torna-se cada vez mais urgente o 

incremento de ações e parcerias com instituições internacionais, no sentido de 

fortalecer o intercâmbio de conhecimento e de pesquisadores, razão pela qual a 

UNIVALE busca facilitar e intermediar os acordos entre instituições visando à 

internacionalização e à ampliação das relações interinstitucionais. Tais parcerias 

resultam num acervo de práticas dialógicas e transformadoras ao longo dos últimos 

anos, ampliando o leque de possibilidades para construção e reconstrução do 

conhecimento. Todos esses resultados exprimem o quão exitosas e inovadoras são 

as ações de internacionalização viabilizadas pela UNIVALE. 
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Enfim, a UNIVALE embora situada no interior do estado de Minas Gerais se 

coloca de modo protagonista no âmbito internacional como uma instituição que busca 

ir além de suas fronteiras, rejeitando qualquer prática endógena e possibilitando à sua 

comunidade acadêmica, alunos, professores, egressos, colaboradores a vivência de 

experiências culturais que garantam o estar no mundo como um eterno aprendiz. 

 

3.6.8 Políticas institucionais voltadas para a valorização da diversidade, do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e ações 

afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial 

  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE está comprometida com ações 

que aspiram à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural, bem como ações afirmativas para a defesa 

e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. As principais ações 

estão descritas no Apêndice E.  

Tais ações são apoiadas por essa política, que concebe esses temas, da 

seguinte forma:   

I. diversidade: multiplicidade e interação de diversas culturas em diferentes 

perspectivas, tais como: raça, gênero, orientação sexual, deficiência e 

religião;   

II. meio ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abrigam e regem a vida em 

todas as suas formas (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981);  

III. memória cultural: relaciona-se aos documentos que constituem a herança 

cultural e contém informações sobre experiências passadas;   

IV. produção artística: conjunto de obras, produtos, projetos, documentação, 

registros ou serviços realizados pelo indivíduo ou pelo grupo e que produz 

uma ação cultural ou artística;   

V. patrimônio cultural: conjunto de bens materiais e imateriais, com 

reconhecida importância histórica e cultural, representativos da cultura de 

uma localidade, de um grupo ou de uma sociedade.  

 As diretrizes da Política de valorização da diversidade, da memória cultural, 

da produção artística e do patrimônio cultural constituem-se no fomento e realização 
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de ações institucionais e como parte das atividades acadêmicas; na ampliação das 

ações realizadas internamente e na comunidade, incentivando, promovendo e 

divulgando iniciativas docentes e discentes; na viabilização das ações e projetos com 

apoio dos cursos por meio de eventos, projetos ou ações específicas; e na garantia 

de que os temas sobre diversidade, memória cultural, produção artística e patrimônio 

cultural estejam presentes de forma transversal e articulada com os conteúdos e 

práticas em todos os currículos dos cursos da UNIVALE, conforme seus Projetos 

Pedagógicos. 

A política institucional contempla: a valorização da produção artística e 

cultural como atividade acadêmica; a promoção de eventos artísticos e culturais 

abertos à comunidade interna e externa; a promoção e divulgação de conhecimentos 

artísticos e culturais que constituem patrimônio da humanidade, com a comunicação 

do saber por meio do ensino, da publicação ou de outras bases de comunicação; a 

promoção de ações em defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural; o 

compromisso com a formação da consciência social de seus educandos a partir da 

incorporação de temas tais como relações étnico-raciais (e sua influência para a 

formação da sociedade brasileira), direitos humanos, educação ambiental, produção 

artística e valorização do patrimônio cultural, em projetos integradores desenvolvidos 

em seus cursos de graduação, sempre integrados à formação profissional do 

acadêmico; a promoção de ações de responsabilidade social na região; o incentivo ao 

estabelecimento de diálogos com as comunidades interna e externa visando identificar 

os potenciais básicos para desenvolvimento de projetos voltados à defesa da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; a atuação junto à comunidade 

acadêmica para disseminação e promoção da ética e da cidadania. 

A Educação em Direitos Humanos da UNIVALE, fundamentada no Parecer 

CNE/CP nº 03/2004; e nas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos – Parecer CNE/CP nº 08/2012, Resolução CNE/CP nº 01/2012, articula-se 

às seguintes dimensões: apreensão de conhecimentos historicamente construídos 

sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e 

local;  afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade; formação de uma consciência 

cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político; 

desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, 

utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; fortalecimento de 
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práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, 

da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das diferentes 

formas de violação de direitos. 

Em consonância com as dimensões supracitadas, a universidade conta com 

o Espaço A3 - Apoio ao Aluno, um espaço específico para apoio aos discentes por 

meio de ações, serviços e programas, que envolvem o acolhimento (acesso, conforto, 

aprendizado, circulação e permanência), acessibilidade metodológica e instrumental, 

a monitoria, o aprimoramento acadêmico, além do apoio psicopedagógico, psicológico 

e de educação especial e inclusiva, disponíveis aos estudantes.  

Na perspectiva inclusiva e voltada para a garantia dos direitos humanos, a 

UNIVALE promove e participa de eventos sobre acessibilidade e inclusão para a 

comunidade interna e externa, como a Jornada da Educação Inclusiva e a Semana 

da Diversidade. 

A política de Educação das Relações Étnico-raciais da UNIVALE está em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e 

Indígena – Lei nº 9.394/1996, com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 

11.645/2008; e da Resolução CNE/CP nº01/2004 e buscam: promover o 

desenvolvimento de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos na comunidade acadêmica; estimular a formação da consciência 

cidadã e política a respeito das diferenças e das diversidades, promovendo ações 

educativas de combate ao racismo e às discriminações; fortalecer as práticas 

individuais e coletivas que favoreçam a promoção, a proteção e a defesa dos direitos 

humanos; promover o reconhecimento e a valorização da região de inserção da 

Instituição, fortalecendo a identidade étnico-racial, cultural e histórica da 

região;  fortalecer o compromisso com a formação da consciência social de seus 

educandos mediante o desenvolvimento de temáticas transversais associadas às 

políticas para a promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Étnico-racial (e sua 

influência para a formação da sociedade brasileira); atuar junto à comunidade 

acadêmica para disseminação e promoção da ética e da cidadania;  possibilitar que 

os estudantes identifiquem e superem as manifestações do racismo, assim como o 

preconceito e a discriminação racial.  

Na UNIVALE, as temáticas relacionadas à valorização da diversidade, do 

meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, 
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bem como ações afirmativas para a defesa e promoção dos direitos humanos e da 

igualdade étnico-racial são abordadas de maneira transversal, podendo ser 

vivenciadas em diferentes estratégias metodológicas, destacando-se: atividades 

práticas, visitas técnicas, projetos de extensão, grupos de estudos, eventos internos 

e externos, entre outras ações, porém sempre atrelando, tais temáticas à área 

profissional do curso e coerente com o perfil profissional desejado para os egressos 

interligado ao desenvolvimento de valores morais considerando a perspectiva 

humanística da formação, que deve ser capaz de contribuir com a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

As políticas institucionais da UNIVALE para a promoção da Educação 

Ambiental está em conformidade com a Lei nº 9.795/1999, que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental, e tem por objetivos: desenvolver na formação 

acadêmica uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações; estimular o fortalecimento e a criação da consciência crítica 

cidadã sobre a problemática ambiental e social; incentivar na formação a participação 

individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio 

ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável 

do exercício da cidadania. 

O programa de Mestrado interdisciplinar em Gestão Integrada do 

Território estimula a apresentação de projetos de pesquisa que busquem investigar a 

questão ambiental de sua região de inserção. Ressalta-se ainda a presença da 

UNIVALE, representando a categoria de instituições de ensino superior, em diversos 

Conselhos de Direitos locais (educação, assistência social, pessoa com deficiência, 

idosos, mulher, direitos humanos, meio ambiente e patrimônio cultural), com o intuito 

de corroborar para que se tenha uma sociedade mais justa, fraterna e plural. 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, em legitimidade social de suas 

atividades registra, com atos e fatos, a valorização e o seu reconhecimento pela região 

na qual está inserida, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural e 

histórica. Compreendendo a importância de divulgar, conhecer e dialogar com as 

diversas modalidades culturais no âmbito dos municípios de sua região de inserção, 

a UNIVALE promove, implementa e/ou participa de atividades extensionistas, em 

parceria com setores governamentais do estado e de municípios circunvizinhos, bem 

como, com setores empresariais, profissionais e de organizações não 

governamentais.   
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O envolvimento dos estudantes com atividades de extensão integradas com 

representações artísticas e culturais variadas contribui para a formação cidadã do 

futuro profissional e os ajuda a compreender o contexto sociocultural em que se 

inserem, posicionando-se frente à realidade, em condições, portanto, de contribuir 

para a transformação dessa realidade.   

Desse modo, as ações voltadas à valorização da diversidade, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, constituem a prática 

pedagógica valorizada pela UNIVALE e corrobora com o desenvolvimento de 

habilidades profissionais, a partir da transversalidade curricular desses temas e das 

oportunidades por meio das quais os acadêmicos desenvolvem seus conhecimentos 

teóricos em situações práticas, ampliando as competências profissionais.  

 

3.7 POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE reconhece a expansão da 

Educação a Distância – EaD no cenário educacional brasileiro e no contexto da sua 

missão institucional desenvolve essa modalidade visando inovar, flexibilizar e 

democratizar o acesso à educação. Utilizando-se das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), implementa processos de formação que primam pela interação, 

socialização das vivências necessárias à construção do conhecimento e a inovação 

das práticas educacionais condizentes às necessidades da sociedade 

contemporânea.  

Alinhada às diretrizes nacionais e marcos regulatórios vigentes, a política da 

UNIVALE para a modalidade de Educação a Distância (EaD) compreende a EaD 

como uma modalidade educacional na qual a mediação didática e pedagógica dos 

processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 

de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e práticas desenvolvidas por estudantes e profissionais da 

educação em lugares e tempos diversos. Além disso, a política institucional expressa 

o modelo pedagógico adotado pela UNIVALE; a organização e estrutura tecnológica 

do ambiente virtual de aprendizagem; os recursos de tecnologias de informação, 

interação e comunicação adotados; as atividades de tutoria; o sistema de produção e 

distribuição de material didático e a organização da equipe multidisciplinar. 
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As práticas de EaD na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE resultam 

de um processo contínuo de reflexão, discussão e orientação para a definição de 

recursos e metodologias que melhor atendam às especificidades de cada contexto, 

para uma formação de qualidade.  No âmbito institucional, a EaD é pautada nos 

requisitos legais que a regem, e delineada para atender às demandas sociais e 

tecnológicas e, assim, estar em consonância com a missão da instituição de construir 

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

éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano e regional.  

Ressalta-se, nesse processo, que educar em uma sociedade da informação 

exige ir além da técnica e da tecnologia, sendo necessário investir na formação dos 

indivíduos para que possam construir competências e habilidades relacionadas à 

atuação efetiva na produção de bens e serviços; à tomada de decisões 

fundamentadas no conhecimento científico; ao uso com fluência dos novos meios e 

ferramentas de trabalho; à aplicação ética e criativa das novas mídias em função do 

desenvolvimento humano.   

A experiência na modalidade a distância vem sendo construída na 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE desde 2003, com ações de ofertas de 

cursos de extensão, convênios interinstitucionais para formação de professores, oferta 

de disciplinas semipresenciais, participação em eventos e desenvolvimento de grupos 

de estudos. A partir do credenciamento da instituição para EaD, por meio das Portarias 

MEC nº 820/2017 e SERES nº 918/2017, iniciou-se no ano de 2017 a oferta de cursos 

de pós-graduação lato sensu e, no ano de 2018, a oferta de cursos de bacharelado e 

superior de tecnologia nessa modalidade.  

A oferta de cursos, componentes curriculares e atividades na modalidade a 

distância possibilita uma maior flexibilidade de tempo e espaço de estudo. O estudante 

pode acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), preparado pela 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, para realizar seus estudos, leituras, 

pesquisas e atividades nos horários e locais que lhe forem mais adequados, interagir 

com os colegas de turma e professores. Este processo ocorre, especialmente, por 

meio da mediação por recursos de comunicação e utilizando materiais didáticos, 

organizados e preparados especificamente para essa modalidade. Faz parte do 

modelo de EaD da UNIVALE, a realização de encontros presenciais nos cursos de 

graduação e pós-graduação ofertados. Esses encontros são planejados 

metodologicamente para ampliar as possibilidades de interação, realizar avaliações e 
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experiências práticas, bem como para atendimentos individuais e em grupos, 

proporcionando benefícios e contribuições significativas ao processo de ensino-

aprendizagem.  

Com a expansão  da oferta de cursos na modalidade a distância, 

concomitantemente surgiram novas demandas por  formas de organização curricular 

com todas as atividades a distância, o que pode ser constatado no Edital  SEE N° 

01/2022, de  03 de março de 2022, cujo  objeto é o Credenciamento de Instituições 

Educacionais de Ensino Superior (IES), públicas e privadas, para oferecer aos 

servidores da Secretaria de Estado de Educação - SEE vagas nos cursos de pós-

graduação lato sensu (especialização e MBA), na modalidade EaD, e Stricto sensu 

(mestrado e doutorado), nas modalidades presencial, semipresencial/híbrida e EaD, 

por meio do Projeto de Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional dos 

Servidores da Educação, sob demanda, futura e eventual, conforme especificações, 

exigências e quantidades estabelecidas no respectivo Edital e seus anexos.  

Pelo exposto, se prospecta o Credenciamento da UNIVALE na vigência 

deste PDI para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a 

distância sem previsão de atividades presenciais, nos termos da Portaria Normativa 

do MEC nº 11/2017, comprovada a habilitação da UNIVALE/FPF. 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE possui um Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD). Conforme o Regimento Geral da Instituição, o NEaD é 

uma unidade de suporte aos gestores na oferta de programas, cursos de educação 

superior e disciplinas na modalidade de educação a distância. A atuação do NEaD se 

desenvolve com uma equipe multidisciplinar, responsável pela concepção, produção 

e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a 

materialização das políticas institucionais em Educação a Distância, articulando as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, incentivando a comunidade acadêmica a 

criar e implementar projetos, programas e cursos nessa modalidade de educação.  

De forma articulada com a missão da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE, define-se como objetivos institucionais da Educação a Distância:  

I. fortalecer a implantação de uma nova cultura institucional e o uso das 

tecnologias da informação e comunicação nos processos de ensino-aprendizagem 

dos cursos presenciais e a distância;   

II. estimular e possibilitar a todos os segmentos da comunidade acadêmica o 

acesso permanente às novas tecnologias da informação e comunicação;  
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III. disseminar conhecimentos junto à população, mediante o uso de ferramentas 

da EaD, ao mesmo tempo contribuindo para a promoção da cidadania;  

IV. zelar por uma postura includente na educação a distância, assegurando 

mecanismos que facilitem o uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação pela comunidade acadêmica e sociedade em geral;  

V. valorizar a educação a distância na implantação de uma nova cultura 

educacional, comprometida com a formação do educando em múltiplas linguagens, 

com a ampliação dos espaços educacionais e dos domínios do conhecimento;  

VI. contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino presencial, 

incorporando a este, recursos pedagógicos e tecnológicos da educação a distância.  

Com a oferta da modalidade de Educação a Distância, a Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE reforça o seu compromisso ético com o desenvolvimento da 

região e do país, aderindo à política de inclusão socioeducacional com um olhar no 

futuro da educação mediada por tecnologias.   

As práticas na educação a distância na instituição estão se consolidando e 

a partir do desenvolvimento de estudos e análises da gestão superior, serão 

implantados polos, considerando-se a distribuição geográfica, os aspectos regionais 

da população e as demandas por cursos superiores. A UNIVALE tem como meta 

prospectar, sempre que possível, novos cursos de graduação presenciais e a 

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

demandas de capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico 

e social da região onde a instituição se encontra inserida.  

  

3.7.1 Modelo pedagógico para Educação a Distância  

  

As atividades pedagógicas nos cursos ofertados na modalidade EaD da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE acontecem, principalmente, por meio da 

internet, mediante a utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual é 

possível ter acesso aos conteúdos de estudos, às atividades e aos recursos 

complementares. Embora a maior parte do processo de ensino-aprendizagem 

aconteça com seus atores em diferentes espaços e tempos assíncronos no 

desenvolvimento dos cursos, preconiza-se a relação próxima de comunicação entre 

os estudantes e entre os estudantes junto aos seus professores-tutores. Essa relação 
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é ressaltada e construída nos cursos com a promoção de atividades de socialização, 

encontros presenciais que propiciam uma efetiva proximidade entre os pares, com 

vistas a favorecer o processo de ensino-aprendizagem, a construção do conhecimento 

e o engajamento dos estudantes.  

Quanto aos recursos organizados para o desenvolvimento dos estudos a 

distância, compreende-se a diversidade de estilos e ritmos diferentes de 

aprendizagem dos estudantes e por isso as organizações didáticas se apropriam de 

recursos variados, adotando-se materiais audiovisuais, objetos de aprendizagem, 

infográficos, bem como diferentes propostas de atividades, envolvendo momentos 

individuais e em grupos. Os estudantes são incentivados a serem os protagonistas de 

sua aprendizagem e a desenvolverem a capacidade reflexiva e crítica, tanto sobre 

conteúdos e habilidades aprendidos, como sobre suas atitudes e vivências pessoais.  

Outro ponto de destaque no modelo pedagógico da Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE é a articulação entre teoria e prática, apoiada em metodologias 

ativas, em que as estratégias são planejadas visando envolver os estudantes em uma 

aprendizagem autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. 

Nesse sentido, as estratégias de ensino e de aprendizagem são concebidas tendo o 

professor-tutor como mediador do processo, o estudante como agente ativo e reflexivo 

do processo de ensino e de aprendizagem, encontros presenciais com momentos 

dinâmicos caracterizados por exposições orais dialogadas, debates, discussões 

organizadas, trabalhos individuais e em grupo (orais e por escrito), seminários, mesas 

redondas, visitas técnicas, estudos de caso, elaboração e realização de projetos.  

  

3.7.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado para desenvolvimento 

das atividades a distância na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE constitui-se 

de uma plataforma com recursos tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem a distância. Trata-se de um ambiente, chamado de 

AVA UNIVALE, onde são disponibilizados conteúdos digitais e os recursos 

tecnológicos para comunicação entre professores-tutores e estudantes e destes entre 

si, no desenvolvimento de cursos e disciplinas a distância.  



213 
 

 

O AVA UNIVALE foi criado com a plataforma Moodle, que se trata de um 

software de uso gratuito e de código-fonte aberto, o que favorece o seu contínuo 

desenvolvimento por uma comunidade mundial de colaboradores. Os Softwares como 

o Moodle são também chamados de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem e 

embora existam outras soluções disponíveis no mercado, as boas características 

dessa ferramenta, acrescida das possibilidades de personalização e integração a 

outras plataformas, bem como a experiência da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE no uso deste software desde o ano de 2003 contribuíram para sua adoção 

na oferta de suas atividades a distância.  

O AVA UNIVALE está integrado ao Sistema de Gestão Acadêmica TOTVs 

RM adotado pela UNIVALE. Essa integração ocorre pelo uso de um programa de 

comunicação de dados entre as plataformas de sistemas. Para acessar os conteúdos 

dos cursos e disciplinas disponíveis no ambiente é necessário estar registrado no 

Sistema de Gestão Acadêmica, que viabiliza o seu acesso por meio do Portal do 

Aluno. A política de segurança de acesso é realizada pela identificação única de 

usuário e senha restrita a estudantes matriculados na UNIVALE.  

Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA UNIVALE, há ferramentas 

diversificadas que contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, comunicação e inclusão dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com softwares específicos que 

impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, proporcionando uma 

independência nos estudos e interação com a comunidade acadêmica. As 

funcionalidades existentes permitem ajustes de fontes para leitura, tanto de tamanho 

quanto de cores, sendo possível também a conversão do texto em fala. Outro recurso 

também possível é a tradução do texto em Linguagem Brasileira de Sinais. 

Estratégias inovadoras estão sendo continuamente implementadas no AVA 

UNIVALE. Como exemplo, há o uso de estratégias de gamificação, visando promover 

o engajamento dos participantes e incentivos à conclusão das atividades. Outra ação 

refere-se ao uso de atividades interativas, criadas com recursos de HTML 5, para 

melhor atender à formação dos estudantes. Outra inovação implementada refere-se 

aos espaços de salas virtuais de coordenações dos cursos, em que a sua organização 

favorece o acesso a informações do curso, além de comunicação com a coordenação. 

Dentre outras inovações adotadas pela UNIVALE tem-se a utilização de 

ferramentas digitais que permitem explorar novos recursos e ambientes virtuais para 
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desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. Essas ferramentas são 

disponibilizadas por meio das contas de emails institucionais, possibilitando o uso do 

Google Sala de Aula, Jamboard, Meet, Drive, dentre outras, que favorecem o trabalho 

colaborativo em rede. 

A gestão do AVA UNIVALE é feita por uma equipe multidisciplinar do Núcleo 

de Educação a Distância (NEaD), composta por profissionais capacitados, com 

funções de suporte e assessoria aos professores-tutores e estudantes, com vistas a 

assegurar o acesso às tecnologias e aos recursos educacionais. Com o intuito de 

facilitar e apoiar o uso do AVA UNIVALE foi elaborado pelo NEaD um manual com 

orientações e informações pertinentes aos usuários. Além disso, o NEaD oferece 

regularmente oficinas presenciais e a distância para o desenvolvimento das 

habilidades tecnológicas para uso do ambiente.  

Visando à melhoria contínua do AVA UNIVALE, são realizadas ações de 

avaliação institucional, acompanhadas pela Comissão Própria de Avaliação, junto aos 

estudantes e professores-tutores. Os resultados são acompanhados pelo Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD) e as correções e melhorias são programadas visando 

tornar a acessibilidade e a utilização do ambiente mais adequada. Além disso, são 

também consideradas as ações mundiais de avaliação da plataforma Moodle, 

realizadas com usuários da plataforma, por meio do qual as atualizações e correções 

disponibilizadas são continuamente incorporadas para dinamização do ambiente.  

  

3.7.3 Recursos de tecnologias de informação, interação e comunicação  

  

Em  consonância  com as políticas para o ensino constantes desse Plano de 

Desenvolvimento Institucional, os recursos educacionais são organizados no AVA 

UNIVALE, o qual dispõe de modelos tecnológicos e digitais que possibilitam integrar 

diferentes mídias, suportes e linguagens, possibilitando interação e comunicação. 

Apresenta-se, dentre outros, alguns recursos que o AVA UNIVALE possui e que são 

explorados conforme as finalidades pedagógicas de cada disciplina ou componente 

curricular:  

I. Fórum: Recurso que permite a comunicação assíncrona entre os 

participantes. Pode ser explorado para debates de temas propostos pelos 

professores-tutores, debates entre os estudantes na realização de 
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trabalhos, socialização de atividades e envios de comunicações para a 

turma.  

II. Chat: Recurso que permite comunicações síncronas, pode ser utilizado de 

forma agendada para atendimentos de questões pontuais e 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.  

III. Wiki: Recurso que possibilita a construção coletiva de textos, artigos e 

escrita de forma colaborativa.  

IV. Envio de tarefa: Recurso que permite a gerência do processo de 

acompanhamento e avaliação das tarefas individuais enviadas pelos 

estudantes.  

V. Glossário: Recurso que permite a construção coletiva de conceitos e 

reforça os processos de interatividade no curso.   

VI. Questionários: Recurso que permite o desenvolvimento de atividades com 

autocorreção de questões e feedbacks aos estudantes.  

VII. Videoconferência: Recurso que permite a realização de videoconferências 

com interação de forma síncrona.  

VIII. Arquivos: Recurso que permite disponibilizar aos estudantes materiais 

didáticos digitais.  

IX. URLs: Recurso que permite indicar aos estudantes os materiais online 

como vídeos, artigos e sites relevantes, entre outros.   

X. Avisos: publicados no ambiente da disciplina e encaminhados via e-mail.  

XI. Site e redes sociais: são ferramentas de acesso que viabilizam a 

comunicação com os discentes e a comunidade proporcionando a 

informação de maneira rápida e exitosa.  

Recursos de gestão do AVA UNIVALE possibilitam também o 

acompanhamento da realização dos acessos e atividades, com os respectivos 

registros de participação dos estudantes, de acompanhamento dos docentes e de 

exibição de resultados de avaliação, viabilizando tomadas de decisão e ações 

gerenciais importantes para conduzir o processo de ensino-aprendizagem.   

Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA UNIVALE, há ferramentas 

diversificadas que contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, comunicação e inclusão dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva.  
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Diante do exposto, considera-se que a Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE atende aos requisitos previstos para os recursos de tecnologia de 

informação e comunicação. As ferramentas e recursos utilizados são reconhecidos 

como meios de integração que consolidam o trabalho pedagógico e permitem a 

interação entre seus atores e a gestão do curso de forma eficiente.  

 

3.7.4 Atividades de Tutoria 

  

Para a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE o tutor é um profissional 

que atua junto aos estudantes na mediação didático-pedagógica do processo de 

ensino-aprendizagem e no suporte à comunicação e uso dos recursos de 

aprendizagem dos cursos ofertados a distância. Conforme Resolução CNE/CES 

01/2016: “Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo profissional 

de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua formação, 

como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, 

na modalidade de EaD”. (BRASIL, 2016, p. 4)  

Em conformidade com os Referenciais de Qualidade de Educação Superior 

a Distância (BRASIL, 2007), a atuação da tutoria está prevista tanto presencialmente 

quanto à distância. Dessa forma, em função do local de atuação, podem ser realizados 

atendimentos conforme a seguir:  

Tutoria presencial: quando a atuação é presencial, junto aos estudantes, 

com as seguintes atribuições:  

I. atender aos estudantes, especialmente no desenvolvimento das 

atividades acadêmicas, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo 

dúvidas em relação a conteúdos específicos e quanto ao uso das 

tecnologias de comunicação e informação disponíveis;  

II. auxiliar nos momentos presenciais, tais como avaliações, aulas práticas 

em laboratórios e apresentação de trabalhos, atividades coletivas ou 

individuais, dentre outras.  

Tutoria a distância: quando a atuação é pelo uso de recursos de 

tecnologias de comunicação e informação, ocorrendo a distância dos estudantes. 

Ocorre com as seguintes atribuições:  
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I. orientar os estudantes em seus estudos relativos à disciplina específica, com 

esclarecimento de dúvidas específicas e técnicas;  

II. promover espaços de construção coletiva de conhecimento, com as 

atividades realizadas em fóruns de discussão, videoconferências, dentre 

outras;  

III. acompanhar a frequência e a participação dos estudantes nas diversas 

atividades realizadas;  

IV. realizar os processos avaliativos de ensino-aprendizagem no ambiente 

virtual.  

Na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, no modelo de EaD 

institucional, a tutoria é praticada por professores com formação adequada e domínio 

específico nas disciplinas do curso.  A atividade de tutoria ocorre de forma integrada 

ao exercício docente, sendo nosso tutor denominado como professor-tutor. Compete 

ao professor-tutor o atendimento ao estudante nas atividades presenciais do curso e 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mantendo-se em articulação 

permanente com a Coordenação do Curso e a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância.  

Quanto às habilidades e atitudes requeridas ao professor-tutor para o 

exercício das suas atividades, considera-se essencial que para uma atuação efetiva 

é necessário demonstrar capacidade pedagógica, tecnológica, socioafetiva e 

reflexiva.  

No âmbito pedagógico, compete ao professor tutor: promover interação entre 

os estudantes, incentivando o debate e a troca de experiências; esclarecimento de 

dúvidas específicas do conteúdo ministrado; avaliar o processo de ensino-

aprendizagem; estabelecer contato com os estudantes ausentes das atividades; 

incentivar a realização de estudos e trabalhos acadêmicos.  

No âmbito tecnológico, compete ao professor-tutor: acessar o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem; 

inserir conteúdos e comentários nos fóruns de discussão; enviar mensagens 

eletrônicas e compartilhar arquivos com os estudantes; interagir por recursos de 

comunicação síncronos e assíncronos.  

No âmbito socioafetivo, compete ao professor-tutor: estabelecer uma 

comunicação assertiva com os estudantes de forma síncrona e assíncrona; 
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demonstrar empatia e afetividade; oferecer atenção e ser prestativo às dúvidas; 

observar dificuldades de aprendizagem que demandam acompanhamento 

psicopedagógico.  

No âmbito reflexivo, compete ao professor-tutor: se autoavaliar quanto às 

práticas acadêmicas; compreender as avaliações institucionais como meios de 

aprimoramento; investir na sua formação e aperfeiçoamento; reconhecer a 

necessidade de redirecionar suas práticas pedagógicas ao perfil dos estudantes; 

inserir inovações tecnológicas e metodológicas na sua prática docente.  

De forma alinhada aos objetivos do Programa de Formação de Profissionais 

para Educação a Distância, mantido pelo Núcleo de Educação a Distância, os 

profissionais envolvidos nas atividades de tutoria recebem formação para desenvolver 

as habilidades e competências de forma a atender às especificidades da educação a 

distância, em sintonia com o Projeto Pedagógico do Curso, material didático e 

objetivos das disciplinas.   

Os professores-tutores são atendidos pela Política de Capacitação e 

Qualificação Docente, nos termos desse PDI, instituída com o objetivo de oportunizar 

a formação para a docência e tutoria no âmbito do seu exercício. A partir desta política 

de incentivo, instituem-se ações específicas de capacitação e formação continuada, 

traduzidas em cursos de qualificação e atualização presenciais e a distância, 

atividades de extensão, incentivo às estratégias de pesquisa e inovação, além do 

aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação.  

Tanto a equipe do Núcleo de Educação a Distância quanto a Coordenação 

do Curso, incentiva e promove uma comunicação permanente, primando pela 

interdisciplinaridade do processo e o trabalho intersetorial, com vistas ao alcance dos 

objetivos propostos ao curso. Com vistas à melhoria contínua da qualidade acadêmica 

e o aperfeiçoamento das ações, as atividades dos professores-tutores são 

periodicamente avaliadas de forma institucional pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), bem como em outras ações da gestão acadêmica.  

  

3.7.5 Produção e distribuição de material didático  

  

O material didático-pedagógico adotado no modelo de Educação a Distância 

da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE está em consonância com os princípios 
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epistemológicos e pedagógicos explicitados na concepção dos cursos ofertados. 

Constituem recursos imprescindíveis na mediação do processo de ensino-

aprendizagem, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, 

na perspectiva da construção do conhecimento e no favorecimento da interação entre 

os múltiplos atores.  

As políticas para controle de produção e distribuição de material didático 

para os cursos ofertados na modalidade a distância e para as disciplinas, ofertadas 

integral ou parcialmente a distância, constantes desse PDI, estão em consonância 

com as Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de 

Educação Superior na Modalidade a Distância.  

A produção do material didático é feita conforme a orientação dos docentes 

das disciplinas e validação da equipe multidisciplinar da UNIVALE. Os materiais são 

compatíveis com a filosofia dos cursos e contemplam a pluralidade de ideias e 

concepções pedagógicas dos docentes, constituindo-se de variados formatos de 

mídias, conforme os planos de ensino de cada disciplina, orientados pelas diretrizes 

e projetos pedagógicos dos cursos. O sistema de produção de material didático adota 

estratégias tanto de autoria quanto de validação de conteúdo licenciado, definidas 

conforme as especificidades de cada conteúdo a ser ofertado.  

A UNIVALE possui uma Equipe Multidisciplinar, nomeada por portaria, que 

é composta por profissionais de tecnologia, pedagogia, designer gráfico, comunicação 

social e jornalismo. A equipe multidisciplinar atua como responsável por garantir que 

os materiais didáticos sejam organizados para atender aos objetivos dos cursos e 

disciplinas, ao contexto institucional e à realidade socioeconômica dos estudantes. 

Para garantir a acessibilidade comunicacional, o material didático adota recursos em 

múltiplos formatos de mídias, suporte e linguagem, tais como textos, infográficos, 

vídeos, áudios, bem como o uso em um ambiente com interface responsiva, que 

permite a utilização tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, 

acessados por multiplataformas. A produção e a distribuição passam por processo de 

avaliação prévia, com testes e testagem, com o objetivo de identificar necessidades 

de ajustes e correções para o seu aperfeiçoamento.   

O plano de atualização do material didático é executado conforme descreve 

o regulamento do Núcleo de Educação a Distância (NEaD), que estabelece que o 

professor responsável pela disciplina ou curso, realize a elaboração de um plano de 

ensino a cada nova oferta e que faça a produção ou a revisão do material produzido, 
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com acompanhamento do NEaD e da equipe multidisciplinar. O sistema de produção 

de material didático adota estratégias tanto de autoria quanto de validação de 

conteúdo licenciado para a UNIVALE, definidas conforme as especificidades de cada 

conteúdo a ser ofertado. Para a produção de material didático próprio, a UNIVALE 

conta com o apoio da UNIVALE TV e da Editora UNIVALE, que possuem estrutura 

pessoal e tecnológica para atendimento às demandas. 

A indicação do material didático é feita pelos docentes selecionados para as 

disciplinas e componentes curriculares.  Esses docentes recebem uma formação para 

compreenderem o modelo de EaD e as especificidades dessa modalidade de 

educação. A partir disso, ocorre a seleção de materiais e o planejamento da disciplina 

para validação. De forma sintética, a Figura 3 representa esse processo, constituído 

por cinco etapas: 1) seleção de docente para a disciplina/componente curricular; 2) 

formação e orientação didática para atuação na EaD; 3) pesquisa ao catálogo de 

recursos didáticos; 4) seleção de materiais e preparação de recursos adicionais, 

quando necessário; 5) apresentação do planejamento para validação da equipe 

multidisciplinar.  
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Figura 3 – Processo de produção do material didático.  

 

Fonte: Elaborado pelo NEaD.  

  

Quanto ao sistema de controle de produção e distribuição dos materiais 

didáticos são consideradas as seguintes premissas:  

I. os materiais devem cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo 

programático definido pelos planos de ensino das disciplinas ou cursos;  

II. devem ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover 

a autonomia do estudante, desenvolvendo sua capacidade para 

aprender a aprender e gerenciar seu próprio desenvolvimento ao longo 

do curso;  

III. detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o 

estudante deve alcançar ao final do conteúdo apresentado;  

IV. oferecer oportunidades sistemáticas de autoavaliação;  

V. proporcionar acessibilidade atitudinal, comunicacional, digital, 

metodológica e instrumental;  

VI. empregar estratégias e recursos inovadores que incentivem a 

colaboração, comunicação, criatividade e o pensamento crítico.   

VII. dispor de esquemas alternativos para atendimento de discentes com 

necessidades educacionais especiais e com deficiência;  
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VIII. indicar bibliografia e materiais complementares, de maneira a incentivar 

o aprofundamento e a complementação da aprendizagem, por meio de 

Atividades Complementares ao currículo.  

A logística de distribuição de material didático é realizada em cinco etapas, 

sendo: 1) encaminhamento do planejamento de conteúdo pela Coordenação de Curso 

ao NEaD; 2) verificação dos materiais pela equipe do NEaD; 3) preparação dos 

materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 4) Verificação da organização dos 

materiais pelo docente; 5) acesso aberto aos estudantes. Esse fluxo é representado 

na Figura 4 abaixo:    

  

Figura 4 – Processo de controle e distribuição do material didático.  

  

Fonte: Elaborado pelo NEaD.  

  

Como ações do plano de contingência para garantir o acesso aos materiais 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, 

mantém um serviço de gerador de energia, bem como contrato de serviço de 

redundância para acesso à internet.  

Em complemento aos materiais didáticos específicos das disciplinas, os 

estudantes recebem tutoriais e manuais para uso dos recursos tecnológicos, agenda 

de atividades, acesso à biblioteca virtual, regulamentos e manuais do curso, bem 

como outros recursos de apoio, disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  
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3.7.6 Equipe multidisciplinar  

  

A Educação a Distância, na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, se 

desenvolve com a atuação de uma equipe multidisciplinar, constituída por 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento e nomeada por portaria pela 

Reitora. O trabalho realizado pela equipe multidisciplinar é orientado pelo regulamento 

do Núcleo de Educação a Distância - NEaD, aprovado pelo Conselho Universitário e 

visa ao planejamento, implementação, gestão e aprimoramento da oferta das 

atividades relacionadas à modalidade a distância e à utilização de recursos 

tecnológicos integrados aos processos de ensino e aprendizagem, em consonância 

com os Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

A equipe multidisciplinar é composta por: professores-tutores responsáveis 

pelo conteúdo de cada disciplina e pela mediação pedagógica junto aos estudantes; 

equipe de trabalho do NEaD; membros dos Núcleos Docentes Estruturantes dos 

cursos de graduação na modalidade a distância; membros dos Núcleos Docentes 

Estruturantes dos cursos de graduação presenciais, com oferta de disciplinas integral 

ou parcialmente a distância; coordenações dos cursos de pós-graduação lato sensu 

na modalidade a distância e dos cursos de pós-graduação com oferta de disciplinas 

integral ou parcialmente na modalidade a distância.  

Compete à equipe multidisciplinar: 

a) realizar a produção e/ou validação do material didático; 

b) aprovar o planejamento adotado nos processos de ensino e 

aprendizagem ofertados na modalidade a distância;  

c) acompanhar a concepção, produção e disseminação de tecnologias, 

metodologias e uso de recursos educacionais para EaD conforme o seu segmento 

de atuação; 

d) participar das ações de formação pedagógica ofertadas pelo NEaD. 

Ressalta-se a integração da equipe multidisciplinar na realização das ações 

supracitadas com setores acadêmico-administrativos, tais como Setor de Gestão 

Pedagógica - GEPE, Setor de Pós-graduação - SPG, Secretaria Acadêmica, 

Assessoria de Comunicação, UNIVALE TV, dentre outros. A cada ano é apresentado 

à Reitoria um plano de trabalho com as ações a serem implementadas para o 

desenvolvimento da Educação a Distância na UNIVALE, bem como um relatório com 
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os resultados alcançados. A equipe multidisciplinar se reúne periodicamente para o 

desenvolvimento das ações do seu plano de trabalho e possui os seus processos 

formalizados com fluxos definidos pelo Núcleo de Educação a Distância e elaborados 

junto ao Setor de Qualidade da UNIVALE. 

  

3.8 POLÍTICAS DE GESTÃO   

 

Os processos de gestão institucional da UNIVALE se apoiam numa estrutura 

organizacional dinâmica e flexível, concebida como um meio para o cumprimento de 

sua missão e consecução dos objetivos e metas propostos. Conforme o Regimento 

Geral da UNIVALE, a estrutura organizacional dos processos de gestão institucional 

compreende os órgãos deliberativos e normativos superiores, os órgãos avaliativos, 

consultivos e propositivos e os órgãos executivos, resguardadas a autonomia 

universitária e a representatividade acadêmica, com regulamentos institucionalizados 

e consolidados.  

Os órgãos deliberativos e normativos superiores compreendem o Conselho 

Universitário – CONSUNI e o Colegiado de Curso; os órgãos avaliativos, consultivos 

e propositivos compreendem a Comissão Própria de Avaliação – CPA e o Núcleo 

Docente Estruturante – NDE; os órgãos executivos compreendem a Reitoria; a Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; a Pró-Reitoria de Graduação e 

Coordenações de curso, além das Assessorias de Graduação, Extensão e Pesquisa. 

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem como Política de Gestão:  

I. permanente integração entre a unidade mantida e a entidade mantenedora, o 

que se efetiva com a realização de eventos em conjunto, participação do 

Conselho Diretor e Conselho Curador na construção do PDI e na revisão e 

atualização da missão, visão e valores da UNIVALE, efetiva participação de 

membros da Mantenedora no Consuni e no Colegiado da Reitoria.   

II. desburocratização, simplificação e informatização de processos, com a 

implantação do novo sistema TOTVs, incluindo processos acadêmicos 

(secretaria e processo seletivo), além da implantação de um sistema de 

integração com empresas para cadastro de vagas de emprego e estágios;  
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III. facilitação de acesso aos laboratórios, biblioteca e dependências esportivas, 

fora do horário de aula, por meio de regulamentos de utilização e 

agendamento para uso;  

IV. gestão orçamentária integrada, com revisões periódicas, utilizando o Sistema 

Integrado UNIVALE para construção de orçamento anual e semestral, com 

aprovação da mantenedora e utilização do sistema SIU Pedidos para 

compras;  

V. minimização de custos operacionais, com dinamização das atividades 

desenvolvidas, revisando ambientes e otimizando espaços, além de setorizar 

a instituição;  

VI. apoio financeiro ao aluno, dentro da capacidade financeira institucional, a 

partir da publicação da Portaria FPF 004/2020 que regula a Política de 

concessão de descontos nos cursos de graduação, cursos de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu, concessão de descontos por meio de convênios e 

sindicatos, aumentos das bolsas BIC UNIVALE de incentivo à Iniciação 

Científica de 5 para 10 bolsas e ainda análise socioeconômica de alunos que 

solicitam desconto;  

VII. autonomia na gestão institucional e de pessoas, o que se efetiva por meio da 

autonomia na publicação de editais de contratação e processo seletivo, além 

de capacitações organizadas a partir de demandas identificadas e contando 

com o apoio e financiamento da Mantenedora;  

VIII. garantia da representatividade dos órgãos gestores e colegiados nos 

processos de gestão institucional, com participação no Consuni e nos 

processos decisórios da Instituição, como a construção do PDI, Planejamento 

Estratégico e revisão da missão;  

IX. dinamização da utilização de laboratórios e recursos multimídias entre os 

cursos, que compartilham os laboratórios, sala UniInterativa e outros 

ambientes utilizando de sistema de reserva;  

X. promoção do aperfeiçoamento contínuo do corpo docente, tutores e pessoal 

técnico-administrativo, com formações semestrais como Trilhas de 

Aprendizagem, Workshop Experience, Jornada Pedagógica, Fórum de 

Extensão, Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, entre outros;  
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XI. parcerias com Instituições públicas e privadas visando assegurar a missão 

institucional, entre os quais podemos citar convênio com o IFMG, UFJF, 

Prefeitura Municipal de Governador Valadares, Unimed, TJMG;  

XII. avaliação sistemática das práticas docentes e dos tutores com foco na 

melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem, que se efetiva por meio 

da Comissão Própria de Avaliação, que acompanha a construção de plano de 

melhorias e devolutivas aos cursos;  

XIII. valorização dos profissionais da instituição, mediante investimento em 

capacitações externas, como Workshop Disney Lego e internas como Trilhas 

de Aprendizagem, Workshop Experience;  

XIV. apoio ao desenvolvimento dos colaboradores com uma política de desconto 

para funcionários na graduação e pós-graduação e com a viabilização para 

participação dos professores em eventos e cursos de qualificação com a 

flexibilização de sua carga horária;  

XV. utilização dos relatórios de avaliação internos e externos como elementos de 

gestão, já que a partir das avaliações da CPA é sempre construído um plano 

de melhorias para ações e decisões institucionais;  

XVI. aprimoramento do sistema de geração, captação, sistematização e gestão 

dos dados acadêmicos e administrativos, permitindo o melhor planejamento 

organizacional, bem como uma avaliação sistemática dos produtos, 

processos e serviços, com reavaliação de fluxos administrativos e 

acadêmicos. 

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

na reprodução de conhecimentos exigem políticas de democratização interna da 

instituição, que nascem como consequência das conquistas de uma sociedade 

democrática e plural, ainda em fase de consolidação plena, expressada por meio da 

vida colegiada e participativa, do clima de tolerância e de abertura para a diversidade, 

de procedimentos e atos cotidianos que estimulem o tratamento igualitário equânime, 

sem desrespeitar os regramentos institucionais. A esfera de decisões internas torna-

se oportunidade para o exercício do aprendizado da responsabilidade de se co-

gerenciar o processo de criação e socialização do conhecimento.  

A aprendizagem é idealizada por meio do intercâmbio e comunicação entre 

teoria e prática, em que se recupera a práxis da ação educativa como elemento 

intrínseco ao trabalho pedagógico, devendo se apoiar na formação profissional, no 
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caráter investigativo e na autonomia do pensar o conhecimento. Daí a necessidade 

da gestão institucional estimular, dentro das condições orçamentárias, a 

implementação das políticas acadêmicas propostas direcionadas para o incentivo ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, tornando possível uma educação de qualidade, 

premissa de nosso projeto de desenvolvimento institucional.  

A utilização intensiva da tecnologia no suporte às atividades acadêmicas e 

administrativas; a sistematização dos processos de gestão acadêmica e 

administrativa como forma de dinamizar a alocação de recursos, aumentar a 

proatividade e a efetividade da instituição; a garantia da realização da avaliação 

institucional, atendendo ao que dispõe a legislação, visando ao aperfeiçoamento e ao 

atendimento das metas estabelecidas; e a autonomia de gestão financeira da 

UNIVALE norteada por orientações da Mantenedora, também são orientações da 

política em questão.  

O Conselho Universitário – CONSUNI, órgão superior de caráter normativo 

e deliberativo em todos os assuntos acadêmicos e administrativos da UNIVALE é 

composto pelo reitor, na qualidade de presidente nato; pelos pró-reitores; assessores; 

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

dos cursos presenciais e a distância; representantes discentes, técnico-

administrativos, da mantenedora e também da comunidade externa, uma vez que se 

constituiu instituição comunitária.   

Outro órgão deliberativo em matéria acadêmica operacional, administrativa 

e disciplinar existente na estrutura organizacional da UNIVALE é o Colegiado do 

Curso, composto pelo coordenador como seu presidente; por docentes que ministram 

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

representante da comunidade externa e por tutor em caso de curso ofertado na 

modalidade EaD.    

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

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

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

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

atividades concernentes a áreas especializadas, com o intuito de estabelecer 

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

constitutivos e complementares vinculados à administração superior ou à Diretoria 
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Executiva da mantenedora Fundação Percival Farquhar, aos quais compete o 

exercício de atribuições normativas e de controle.   

Assim, a administração em regime participativo e compartilhado é realizada 

por meio dos diversos órgãos colegiados, na qualidade de instâncias deliberativas, 

constituídas por representantes do corpo docente, discente e administrativo, a 

contribuir com a gestão institucional.  

Dessa forma, a representatividade dos órgãos gestores e colegiados é 

garantida pela participação de docentes, técnicos, discentes e da sociedade civil 

organizada e dos tutores conforme o Regimento Geral da UNIVALE, que regulamenta 

o mandato e as atribuições. A nomeação e a composição dos órgãos são instituídas 

por portarias publicadas pela reitoria e as decisões colegiadas são sistematizadas em 

atas e divulgadas à comunidade acadêmica por meio de envio de resoluções, 

portarias, deliberações, e-mails, publicações no site, murais de avisos, dentre outros. 

 

3.9 POLÍTICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL  

  

A Política para o Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social é 

articulada com os objetivos e valores da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

tendo como foco principal a melhoria das condições de vida da população e tem, entre 

as suas diretrizes, o relacionamento com a comunidade local, materializando a prática 

e as ações acadêmico-administrativas de extensão, pautada na missão, valores, 

objetivos e políticas institucionais estabelecidas; e a construção de um canal de 

comunicação e atendimento à comunidade local, visando seu desenvolvimento, ao 

mesmo tempo estabelecendo uma relação direta com o mundo real e factual, 

captando insumos relevantes no âmbito do ensino, aprimorando o senso de 

compreensão da sociedade real e de suas necessidades.   

A referida política também estabelece como diretrizes o desenvolvimento de 

valores sociais, contribuindo para a melhoria das condições sociais da comunidade 

externa como um todo; a contribuição para o desenvolvimento da UNIVALE e de sua 

região de inserção pela escolha dos campos de conhecimento a serem ensinados e 

pela definição de áreas de pesquisa e extensão que contribuam neste sentido; a oferta 

de uma formação humanista, além da formação profissional específica, oportunizando 
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aos estudantes, assim como para demais membros da comunidade acadêmica, 

experiências de engajamento comunitário e de atuação em situações de 

enfrentamento de problemas concretos da sociedade.  

Por meio de planejamento, pautado em estudos teóricos e demandas 

provenientes da própria comunidade, os professores e alunos in loco aprendem na 

prática como intervir nas questões apresentadas a partir de diagnósticos identificados. 

Essas atuações podem ser comprovadas por intermédio dos programas e projetos 

ofertados, os quais afirmam e reforçam o papel da UNIVALE enquanto universidade 

comunitária e socialmente responsável. Os serviços prestados por cada projeto 

reforçam o relacionamento com a comunidade, o papel da Universidade e a 

responsabilidade social, além de promover o desenvolvimento humano e regional.  

A responsabilidade social é parte integrante dos princípios e diretrizes da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE e traduz a missão, os objetivos, as metas 

e os valores em ações internas, transversais e externas, configurando-se como um 

diferencial. Seu compromisso social se manifesta não apenas dentro do campus, por 

meio do ensino, e da pesquisa, mas também, e cada vez mais, mediante sua presença 

e atuação nas comunidades que a circundam, por intermédio da extensão, das ações 

comunitárias e prestação de serviços, conforme quadro constante do Apêndice E. 

Tais ações extensionistas tem como fundamentos a interação dialógica entre 

a universidade e a comunidade; a interdisciplinaridade e interprofissionalidade; a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; e o contato direto do estudante 

com questões contemporâneas da sua área,  contribuindo na solução de problemas 

sociais, atendendo as necessidades dos vários grupos sociais e, prioritariamente das 

populações mais vulneráveis na perspectiva da inclusão, culminando com o impacto 

social e institucional. 

O tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui o eixo 

central da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE e define o papel desta instituição 

como espaço de produção e difusão do saber, contribuindo substancialmente para o 

desenvolvimento: educacional, científico, social, político, tecnológico, econômico e 

cultural.  

Seu primordial compromisso social é a consolidação plena de sua missão e 

objetivos na construção de uma sociedade mais justa, cujos pressupostos básicos 

estabelecem um novo e diverso mercado de relações, novas formas de organização 

e de critérios e qualidades fortalecidas no ser humano. A expressão compromisso 
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social geralmente é atribuída à responsabilidade social da universidade, estando este 

contemplado nos instrumentos norteadores da UNIVALE.  

A UNIVALE é signatária ao conceito de responsabilidade social do Ministério 

da Educação, que refere-se “às ações da instituição (com ou sem parceria) que 

contribuem para uma sociedade mais justa e sustentável, considerando trabalhos, 

ações, atividades, projetos e programas desenvolvidos voltados à comunidade, 

objetivando a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade 

de vida e da infraestrutura local”.  

Não obstante a isso, norteada por este instrumento, a UNIVALE tem 

desenvolvido ações sociais, sistematicamente, democratizando assim, o acesso à 

educação, à saúde, à sustentabilidade, à tecnologia, à cultura e ao lazer. Tais ações 

permitem um atendimento focado no resgate da cidadania e se pauta no direito do 

cidadão aos serviços de cunho social, além de permitir aos acadêmicos uma formação 

holística e uma vivência da realidade social.  

Enquanto instituição de ensino superior comunitária a UNIVALE tem o 

compromisso cada vez mais responsável de disponibilizar o conhecimento a favor da 

comunidade em busca de seu desenvolvimento. Seu dinamismo prevê ações de 

cunho social não apenas como resultado exterior de práticas educacionais, mas 

afirmada no processo de construção do conhecimento proporcionado, constituindo 

parte fundamental da formação do sujeito, para sua atuação, com base em princípios 

éticos e humanos, desprovida do mero assistencialismo.   

Evidencia-se nas ações extensionistas da UNIVALE a afirmação do seu 

caráter comunitário e de responsabilidade social, uma vez que estabelece uma ponte 

entre a universidade e a comunidade, devolvendo a esta o conhecimento, e junto a 

ela, propondo a transformação e o desenvolvimento. 

A política de extensão da UNIVALE se torna um canal de comunicação e 

atendimento da comunidade local. Por meio da interação dialógica com os setores 

produtivos, a Universidade toma conhecimento dos problemas, desafios e interesses 

dos setores referidos ao processo de acumulação e, nesse processo, direciona seus 

esforços para contribuir com sua solução ou atendimento. Ao fazer isso, a 

Universidade contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do país, 

causando efeitos positivos na qualidade de vida da população, inclusive dos setores 

de renda mais baixa e dos excluídos. 
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Por meio do planejamento, pautado em estudos teóricos e demandas 

provenientes da própria comunidade, os professores e alunos in loco aprendem na 

prática como intervir nas questões apresentadas a partir de diagnósticos. As ações 

extensionistas podem ser comprovadas por intermédio dos programas e projetos, os 

quais reforçam o papel da UNIVALE enquanto universidade comunitária e socialmente 

responsável, atestada também por intermédio da chancela dos SELOS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL emitidos anualmente pela Associação Brasileira das 

Mantenedoras do Ensino Superior - ABMES. Os serviços prestados por cada projeto, 

programa ou ação reforçam o relacionamento com a comunidade, o papel da 

Universidade e a responsabilidade social, além de promover o desenvolvimento 

humano e regional.  

Fundamentada em teorias sociointeracionistas, a política de 

desenvolvimento econômico e responsabilidade social da UNIVALE privilegia 

atividades de ensino e pesquisa com intervenção direta ao contexto social, tendo em 

vista a superação dos problemas ali encontrados. A UNIVALE mantém, nessa 

perspectiva, o seu compromisso, indo além de sua compreensão tradicional de 

disseminação de conhecimentos, apontando assim, para uma concepção de 

universidade em que a relação com a população pode ser encarada como a 

oxigenação necessária à vida acadêmica.   

A UNIVALE, na perspectiva da consolidação do perfil do egresso voltado 

para a formação humanística, crítica e reflexiva prevê ações de cunho social firmadas 

no processo de construção do conhecimento com base em princípios éticos e 

humanos, considerados fundamentais para sua atuação profissional. Partindo desse 

pressuposto, a formação comprometida com o desenvolvimento educacional, cultural, 

econômico, tecnológico e social, bem como com a dignidade humana, faz parte da 

educação com responsabilidade social na instituição que, enquanto universidade 

comunitária, aspira responder aos desequilíbrios regionais, por meio da disseminação 

tecnológica, do empreendedorismo e da inovação na formação de sujeitos que 

assumam novos posicionamentos sociopolíticos nos processos de governança e 

estruturação da sociedade.  

Nesse sentido, conclui-se que a UNIVALE, por intermédio dessa política, 

assume o papel de fomentadora do desenvolvimento regional, compromissada com a 

sustentabilidade social e ambiental mediante a oferta de cursos presenciais e a 

distância que respondam às exigências do mundo do trabalho, em constante 
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transformação. A integração do ensino, pesquisa e extensão, como princípio dos 

currículos considera a importância da iniciativa empreendedora para o 

desenvolvimento social e econômico, resultando em experiências reconhecidamente 

exitosas e inovadoras. 

 

3.9.1 Programas, projetos e ações comunitárias 

 

As ações comunitárias da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE são 

voltadas à inclusão social, ao desenvolvimento econômico, à defesa do meio 

ambiente, à memória, ao patrimônio cultural e à produção artística, entre outras que 

reforçam o seu caráter comunitário. Ocorrem por intermédio da intervenção da 

comunidade acadêmica junto aos problemas sociais locais e regionais, contribuindo, 

incisivamente, para a busca de soluções.   

Na UNIVALE, essas ações estão vinculadas à Assessoria de Extensão, e 

compreendem as modalidades, tais como: programas, projetos, prestações de 

serviços, produtos e publicações, participação em conselhos e afins. Essas ações são 

de caráter complementar ao poder público e seguem amparadas na legislação 

institucional e social vigente. Sua prioridade está voltada para o atendimento ao 

público socialmente vulnerável, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 

8.742/1993, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 

e visam contribuir para o cumprimento da Missão da UNIVALE.  

Consolidar e ampliar sua forma de abordagem junto aos grupos 

comunitários, que têm dimensões permanentes na UNIVALE, é o maior compromisso 

social desta instituição, o que possibilita a produção de respostas eficazes, inovadoras 

e criativas diante das múltiplas determinações da questão social. Nesse sentido, 

abarca inúmeras ações que, voltadas para o bem comum, têm o poder de transformar 

a realidade de comunidades inteiras, o que pode ser constatado no relato institucional. 

 

3.10 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE EXTERNA E INTERNA 

  

O processo de comunicação adotado pela Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE busca ser transparente, sistemático e constante para assegurar a 
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construção de referências, opiniões e conceitos por parte dos diversos públicos de 

interesse na instituição.  

A política de comunicação da UNIVALE pauta-se em princípios, diretrizes, 

orientações, normas e responsabilidades no âmbito de sua abrangência, na 

perspectiva de uma comunicação dialógica, democrática e participativa junto aos 

públicos com os quais a UNIVALE se relaciona, por meio de canais de comunicação 

os quais permitem o acesso aos diversos conteúdos e informações sobre os cursos, 

os programas de extensão e pesquisa, documentos institucionais de relevância à 

comunidade,  o resultado das avaliações internas e externas dos cursos e da 

UNIVALE, assegurando a acessibilidade comunicacional da UNIVALE com todos os 

segmentos da comunidade interna e externa. Tem-se como objetivos garantir, no 

campo da comunicação, a visibilidade do ensino, da pesquisa e extensão na 

UNIVALE, evitando reduzir a comunicação à dimensão técnica e instrumental, bem 

como aprimorar e ampliar os canais de comunicação junto à comunidade interna e 

externa.  

Dessa forma, a comunicação é promovida e assimilada como fator 

estratégico para o posicionamento e fortalecimento da marca UNIVALE, estreitando a 

relação da instituição com seus públicos contribuindo para o alcance de seus 

objetivos, missão, visão, valores e negócio.  

A UNIVALE considera o contexto da sociedade contemporânea no qual as 

organizações são desafiadas continuamente por fatores externos (novas demandas 

sociais, acirramento da concorrência, marcos regulatórios mais exigentes, oscilação 

das condições socioeconômicas, surgimento de novas tecnologias) que lhes impõem 

a necessidade de uma contínua atenção e transformação, sem as quais correm o risco 

de desaparecer. Nesse cenário, adota a concepção de gestão estratégica 

considerando o seu compromisso com a transformação de vidas por meio da 

educação e todos os quesitos e princípios a ele relacionados. No que tange à atuação 

integrada e estratégica da comunicação organizacional, adota como princípios:    

I. A comunicação, apreendida como processo participativo e dialógico de 

produção, circulação, debate, acesso, compartilhamento, apropriação, 

ressignificação e intercâmbio de informações e sentidos, devendo promover 

o respeito à liberdade, ao pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, bem como o apreço à diversidade e à tolerância.  
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II. A comunicação é um dos processos integradores da vida em sociedade e, 

portanto, elemento indispensável para a formação cidadã e para o exercício 

da cidadania, capaz de estimular a liberdade de aprender, de ensinar, de 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.  

III. A comunicação é uma área transversal a todas as áreas de atuação da 

UNIVALE e, portanto, atua como processo estruturante de sua missão, na 

medida em que promove a circulação de informações e de valores 

estratégicos acerca do ensino de qualidade, da valorização dos 

profissionais da educação, da formação cidadã e do diálogo com a 

sociedade, além de compor as áreas de ensino, pesquisa e extensão.  

IV. A ética, o respeito e a transparência são marcas da comunicação da 

UNIVALE em todos os seus âmbitos, independentemente do processo e da 

ação comunicativa.  

V. O diálogo com os diferentes públicos de relacionamento e a participação 

social no direcionamento dos processos comunicativos da UNIVALE deve 

ser assegurado por meio de ações de informação e de relacionamento.   

VI. A comunicação organizacional da UNIVALE deve contemplar a diversidade 

cultural, regional e social da população de seu âmbito de atuação, bem 

como os diferentes contextos em que se expressam.   

VII. Devem ser valorizados, por meio dos processos e ações comunicativas, a 

idoneidade, a disciplina, a dedicação, a seriedade, a participação, o espírito 

de equipe, a eficiência e o respeito ao indivíduo e à instituição.  

VIII. A comunicação organizacional deve reforçar a noção do processo de 

ensino-aprendizagem como fundamental para preparar um cidadão, com 

conhecimentos científicos e humanísticos, capaz de interferir positivamente 

em um mundo diversificado e complexo.   

Nessa perspectiva, os processos institucionais de planejamento e tomada 

de decisão consideram o papel estruturante da comunicação por meio das seguintes 

ações:  mapeamento  dos públicos de relacionamento prioritário da UNIVALE; 

garantia da ética e transparência aos processos comunicativos; aprimoramento das 

atividades de relacionamento com a imprensa a partir de ações integradas com vistas 

a fortalecer a imagem e a reputação da UNIVALE; desenvolvimento  dos processos 

comunicativos, especialmente eventos, de maneira articulada com as áreas 

envolvidas, coordenadores de cursos e professores; promoção de ações que 
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contribuam para fortalecer os métodos de construção da aprendizagem por diversos 

canais de comunicação;  aprimoramento  da comunicação interna e externa com os 

diferentes públicos de relacionamento no sentido de divulgar as propostas, políticas e 

resultados alcançados pela UNIVALE; acessibilidade comunicacional inclusiva; 

padronização  do uso da marca e da identidade visual da UNIVALE para os diferentes 

eventos, materiais e peças gráficas. 

A Assessoria de Comunicação Organizacional, órgão gestor da Política de 

Comunicação Institucional, é responsável pelas relações com a imprensa, o 

planejamento, organização e realização de eventos e ações institucionais, a 

publicidade e a propaganda, a gestão do site institucional e de campanhas de mídias, 

a gestão dos canais de comunicação interna e externa com a construção do fluxo e 

das informações disponíveis no Portal do Aluno, Portal do Professor, Portal do PTA, 

murais, mídias Sociais, chat de atendimento, e-mail institucional e Informatela 

(mensagens disponibilizadas na tela dos computadores). 

As ações dessa Assessoria promovem continuamente a melhoria do 

processo de comunicação e das relações da UNIVALE com a comunidade de inserção 

com destaque para as seguintes ações: 1) Projetos UNIVALE na Escola e Visita 

Guiada com a finalidade de estabelecer a integração da educação superior com o 

Sistema Estadual de Ensino, em especial com as escolas da rede de ensino da 

educação básica. 2) Modernização do site www.univale.br  facilitando a navegação de 

usuários que não integram a comunidade acadêmica, tornando a informação cada vez 

mais acessível à comunidade externa, ressaltando o uso de pluggins de 

acessibilidade. 3) Atendimento digital que oferece, de forma facilitada, diversos tipos 

de interação da comunidade externa com a instituição. 4) Desenvolvimento 

de programas de modernização e sistematização da comunicação institucional, 

visando alcançar eficiência na divulgação da informação e na tramitação dos 

processos, o que fortalece o relacionamento e amplia o número de seguidores da 

UNIVALE nas diversas redes sociais em que está inserida. 5)  Criação de campanha 

específica para o público externo, buscando o reforço da divulgação e fortalecimento 

do serviço de Ouvidoria. 6) Organização e realização de eventos com 

a representatividade do público externo, objetivando fortalecer e ampliar a 

participação da comunidade nas decisões institucionais. Tais eventos possibilitam a 

divulgação dos resultados da avaliação institucional, os avanços e investimentos na 

área acadêmica e a inclusão de sugestões dos representantes da comunidade 

http://www.univale.br/
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externa, na atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2020-

2024.  7) O uso dos canais de comunicação existentes são efetivos  na divulgação de 

informações de ações exitosas e inovadoras do corpo docente e discente; os 

resultados de pesquisas;  as diversas modalidade de extensão (Programas, Projetos, 

Prestação de Serviços, Eventos, Cursos e Oficinas); as ações de filantropia, projetos 

integradores, projetos interdisciplinares, dentre outras informações e ações que 

beneficiam a comunidade externa.   

Ressalta-se com especial relevo o canal da ouvidoria, exercida por 

profissionais qualificados para o exercício da função aos quais competem o serviço 

de atendimento às demandas da comunidade interna e externa, possibilitando o 

acesso aos registros e informações de caráter público ou restritos ao solicitante, com 

o registro das reclamações, sugestões, consultas dentre outros e encaminhamentos 

das demandas aos setores competentes para as devidas respostas, no prazo de até 

cinco dias úteis, conforme disposto no Regimento Geral da UNIVALE, com a devida 

argumentação do/s setor/es envolvido/s. A atuação da Ouvidoria possibilita medidas 

de aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados pela UNIVALE, bem como 

fortalece sua natureza jurídica como Instituição de ensino superior comunitária. 

Juntamente com a área Comercial, foi criada a atendente virtual “Val”, 

aumentando assim a possibilidade de atendimento aos alunos e comunidade, bem 

como a criação do Portal do Egresso para promover uma maior interação com os 

interessados na educação continuada que a Universidade oferece.  

Nesse ponto, destaca-se a implantação do Centro de Empregabilidade e 

Oportunidades - CEO, setor responsável pelo  relacionamento com  alunos egressos 

dos cursos da UNIVALE, o que   facilita o acesso dos mesmos aos serviços prestados 

pela instituição e sua inserção no mercado de trabalho, bem como bem 

como  contribui para intensificação  das campanhas para divulgação dos eventos 

acadêmicos e institucionais e os serviços prestados pela instituição. 

As ações de comunicação da UNIVALE com a comunidade interna e externa 

estão pautadas nos princípios e diretrizes citados e tem acompanhamento e avaliação 

constante.  

A marca UNIVALE é a principal representação da instituição traduzindo seus 

pilares estratégicos: tradição, qualidade acadêmica, empregabilidade e 

responsabilidade social para com a comunidade a qual está inserida.   
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Os canais de comunicação e sistemas de informação favorecem a interação 

entre a comunidade interna e externa, estabelecendo fluxos de comunicação efetivos 

e asseguram a comunicação com os públicos de interesse, a saber: gestores, 

professores e funcionários administrativos, estudantes e egressos, estudantes e 

professores de ensino médio e pré-vestibulares, comunidade, autoridades, 

formadores de opinião, influenciadores digitais, empresários, órgãos governamentais 

e de regulação da educação.  

O Site da UNIVALE é o canal de comunicação entre a Universidade e a 

comunidade interna e externa e possibilita o acesso às informações institucionais 

referentes a editais, concursos, vestibular, eventos, notícias e comunicados, além de 

todas as informações acadêmicas sobre o Projeto Pedagógico do Curso, Matrizes 

Curriculares, curriculum lattes do corpo docente e de tutores  e demais informações 

acadêmicas de interesse público. Mantém atualizadas as diferentes opções de acesso 

aos cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, incluindo informações 

de processos relacionados a transferências, obtenção de novo título, dentre outros.  

Pelo exposto, constata-se o reconhecimento pela comunidade externa da 

importância da UNIVALE para o desenvolvimento socioeconômico cultural e artístico 

da região, conforme relatórios de avaliações realizadas pela Comissão Própria de 

Avaliação - CPA, avaliação externa de cursos pelo Inep/MEC, análise de métricas e 

relatórios das redes sociais, manifestação do corpo social quanto ao acesso às 

informações da UNIVALE, bem como  relatório analítico das ações originadas da 

ouvidoria e os indicadores de desempenho de alcance das metas pela ASCORG. Tais 

ações permanentes de monitoramento da imagem institucional asseguram o 

cumprimento da Missão da UNIVALE junto aos órgãos governamentais e setores 

privados, veículos de imprensa, formadores de opinião e setores produtivos da 

comunidade externa. 
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4 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES  

  

A política de atendimento aos discentes da Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE atende ao objetivo da avaliação institucional da educação superior do 

INEP/MEC, de contribuir para o aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 

valorização de sua missão, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 

diferença e à diversidade, da afirmação, da autonomia e da identidade institucional. 

Essa política se aplica aos discentes dos cursos ofertados na modalidade presencial 

e a distância e em programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE.    

Em relação à política de atendimento aos discentes, a Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE disponibiliza uma rede de serviços que são prestados à 

comunidade acadêmica, os quais estão vinculados aos cursos e/ou outras 

dependências administrativas regidas por regulamentos próprios, que visam, 

sobretudo, reforçar e enaltecer os seus valores e princípios institucionais como a 

justiça, a ética fundamentada em pressupostos democráticos, a cidadania, a 

igualdade, a solidariedade humana e o caráter comunitário.   

As metas propostas para a política de atendimento aos discentes da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE têm como escopo contribuir para o 

fortalecimento das iniciativas já existentes na Instituição, e desenvolver novas ações 

que propiciem o acesso, permanência e conclusão do curso pelo aluno na instituição, 

podendo assim evitar os índices de evasão, bem como favorecer aos estudantes, 

familiares e comunidade com um acompanhamento socioeconômico, educacional e 

cultural para tornar mais qualitativa sua permanência na Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE.   

Nessa perspectiva, a política de atendimento aos discentes da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE deve ser vista como parte essencial do processo de 

formação social que a instituição propõe oferecer à sociedade, pois é seu dever primar 

pela inclusão dos estudantes e pela dissipação de diferenças no meio educacional.   

Esta Política de Atendimento aos Discentes, juntamente com as ações 

estruturantes e articuladas às demais políticas institucionais, contribuem para o 

acesso ampliado à graduação; o estímulo à permanência do aluno; à qualidade do 
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desempenho acadêmico; o desenvolvimento de condições de acesso à cultura, ao 

esporte e ao lazer; além de buscar meios e soluções para facilitar a inclusão e a 

acessibilidade de estudantes com deficiência ou com necessidades educacionais 

especiais.  

Na busca pela implementação da Política de Atendimento ao Discente, a 

instituição pratica o acolhimento discente, realizando uma agenda de atividades de 

recepção para os alunos ingressantes que visa introduzi-lo ao seu ambiente de estudo 

e aprendizagem, aos seus colegas, docentes e coordenador do seu curso. Neste 

período, entre as várias ações, os estudantes são convidados a participar de 

atividades de interação que envolvem calouros e egressos, com propósito de 

promoção da partilha de saberes. Há também provocação do interesse dos alunos 

para participação em Projetos de Pesquisa e Extensão durante a formação acadêmica 

por compreender que a sala de aula não é o único espaço de aprendizagem e que 

quanto maior for a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão melhor 

preparado estará o profissional.  

Visando proporcionar aos alunos melhores condições de aprendizagem, que 

possibilite o acolhimento, assim como a permanência, os cursos realizam importantes 

atividades envolvendo tanto o público interno quanto externo, entre as quais, 

destacam-se:  

● Semana acadêmica. 

● Minicursos. 

● Café com Prosa para professores dos cursos de Núcleo das Ciências e 

Tecnologia. 

● Participação em edições da Revista Construção em Evidência. 

● Organização de edições da Revista Engenhar. 

● Jornada Acadêmica das Engenharias da UNIVALE. 

● Fóruns. 

● Atendimento a estudantes para atividades de nivelamento. 

● Apoio a discentes do DINTER na análise de dados estatísticos. 

Importante destacar o Espaço Integrador das Engenharias e Arquitetura e 

Urbanismo da UNIVALE, denominado ELO, criado para atender às demandas destes 

cursos, fortalecer o elo integrador e interdisciplinar entre eles. Considerado um espaço 

inovador por configurar-se como articulador e disseminador das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão entre os cursos envolvidos, além de integrar alunos e professores 
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com ações interdisciplinares que fomentem práticas inovadoras nestes três pilares 

que constituem a UNIVALE.   

A Política de Atendimento ao Discente da UNIVALE busca garantir o apoio 

necessário à plena realização do aluno, nos âmbitos acadêmico, cultural, social e 

político.  

 

4.1 APOIO AO DISCENTE -TRAJETÓRIA ACADÊMICA 

 

4.1.1 ESPAÇO A3 – Apoio ao Aluno 

 

O Espaço A3 - Apoio ao Aluno tem por objetivo prestar apoio aos estudantes, 

por meio de uma rede serviços da UNIVALE, projetos, programas e ações em seus 

aspectos psicopedagógicos, com atividades de acolhimento e permanência, 

acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria e aprimoramento acadêmico, 

procurando atendê-los em suas diferentes necessidades. Esse setor executa seus 

serviços, programas e ações a partir do Plano Institucional de Inclusão e 

Acessibilidade, aprovado pela Resolução do CONSUNI nº021/2021. O Plano 

estabelece metas a curto, médio e longo prazo a respeito de práticas de inclusão e 

acessibilidade física, atitudinal e metodológica.  

Esse setor é uma referência na assistência estudantil e no apoio ao discente, 

comprometido com a integração e inclusão acadêmica, científica e social do 

estudante, tendo como pressupostos a percepção da Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE como um sistema articulado entre ensino, pesquisa, extensão e a 

intercomplementaridade entre os setores e serviços disponíveis ao aluno, contribuindo 

para a divulgação e consolidação da rede de serviços da instituição, bem como para 

a forma de acesso pelos alunos. 

Constitui-se num espaço facilitador do acesso à rede de serviços da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, de forma articulada, estimulando a 

integração acadêmica, científica e social do estudante, contribuindo para aumentar o 

grau de satisfação do aluno, e consequentemente, sua permanência na instituição. 

Para o desenvolvimento de seus serviços, o Espaço A3 - Apoio ao Aluno dispõe de 

uma equipe multidisciplinar, comprometida com a integração acadêmica, científica e 

social do aluno, buscando a melhoria do atendimento e satisfação do mesmo.  

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno tem como objetivos: 
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I. apoiar o processo semestral de matrícula, prestando informações sobre os 

serviços, programas e ações disponibilizados pelo setor;  

II. acolher as demandas dos discentes nos aspectos pedagógico, 

psicopedagógico, psicológico, social e de educação especial/inclusiva, por meio da 

rede de serviços da instituição e encaminhamentos para a rede externa; 

III. acompanhar a execução do plano de ações que integra o Plano 

Institucional de Inclusão e Acessibilidade da UNIVALE; 

IV. planejar, acompanhar e registrar a execução do Programa de 

Aprimoramento Acadêmico juntamente com o Setor de Gestão Pedagógica;  

V. planejar, acompanhar e registrar a execução do Programa de Monitoria;  

VI. desenvolver e implementar o Programa de Permanência Estudantil, de 

forma articulada com demais setores envolvidos;  

VII. colaborar nas ações institucionais de acompanhamento dos egressos, 

de forma articulada com demais setores envolvidos; 

VIII. implementar ações que promovam a formação cidadã, a inclusão e de 

apoio ao desempenho acadêmico; 

IX. articular com o Centro de Empregabilidade e Oportunidades – CEO por 

meio da realização de ações de melhoria relacionadas às demandas da sociedade e 

do mundo do trabalho; 

X. orientar os discentes quanto às questões de seguro estudantil, de forma 

articulada com os demais setores envolvidos; 

XI. orientar demandas espontâneas dos Centros Acadêmicos e das Ligas 

Estudantis. 

Para a execução de suas atividades, o Espaço A3 – Apoio ao Aluno pauta-

se pelo Plano Institucional de Inclusão e Acessibilidade, o qual contém informações 

essenciais para viabilizar tomadas de decisões institucionais para o pleno 

cumprimento das normativas legais em vigor direcionadas ao público com deficiência 

e demais condições biopsicossociais, visando a inclusão social e cidadã durante todo 

o processo de ensino e aprendizagem no ensino superior. 

Dessa forma, o Plano Institucional de Inclusão e Acessibilidade encontra-se 

estruturado, inicialmente com a apresentação das concepções de inclusão e 

acessibilidade no ensino superior adotados pela UNIVALE, os dados desse cenário 

em nível nacional, a análise específica da situação de acessibilidade e inclusão da 

UNIVALE, as metas correlacionadas neste PDI, a apresentação da estrutura e 
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objetivos do Espaço A3 – Apoio ao Aluno com a oferta de seus serviços de apoio 

psicopedagógico e psicológico aos estudantes, os aspectos pedagógicos dos cursos, 

as condições de infraestrutura arquitetônica, as condições de acessibilidade no sítio 

eletrônico e acervo pedagógico e cultural, e os planos de ação, organizados para 

execução em curto, médio e longo prazo, garantindo acessibilidade física, 

comunicacional, metodológica e atitudinal.  

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno tem em sua estrutura administrativa 

coordenação, apoio pedagógico, apoio psicológico, apoio psicopedagógico de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, apoio em Tecnologia 

Assistiva, Comunicação Alternativa e Tradução-Interpretação em Libras, além de 

assistente administrativo e auxiliar administrativo. 

Esse setor também apoia e incentiva iniciativas de organização estudantil e 

abre espaço para participação dos Movimentos em diversas ações institucionais, 

atuando como mediador e facilitador em reuniões gerais realizadas nos próprios 

movimentos ou nos espaços de representação nos colegiados nos quais possuem 

assento.  

Os serviços disponíveis no Espaço A3 devem ser executados de acordo com 

as atribuições de cada profissional, tendo como objetivos gerais:  

I. favorecer a inclusão acadêmica dos discentes nos processos que 

envolvam ensino e aprendizagem, bem como propiciar assessoramento técnico, 

pedagógico, psicopedagógico e psicológico aos professores e coordenadores, 

sempre que solicitados;  

II. auxiliar os discentes na elaboração de formas autônomas e satisfatórias 

de gerir os seus desafios e/ou dificuldades acadêmicas;  

III. apoiar os discentes com necessidades educativas especiais visando 

favorecer a sua inclusão no ambiente universitário; 

IV. contribuir para uma cultura inclusiva institucional, com respeito às 

necessidades de acessibilidades de ordens físicas, comunicacionais, metodológicas 

e atitudinais. 

O Espaço A3 - Apoio ao aluno desenvolve mecanismos que viabilizem a 

permanência dos alunos na IES. Abaixo apresentam-se os relatórios quantitativos 

com estimativa dos atendimentos realizados na educação especial e no apoio 

psicológico. Vale ressaltar o aumento de alunos atendidos pelo setor no período da 

pandemia.    
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AÇÃO  2017  2018  2019  2020  2021 TOTAL  

Atendimentos ao 

aluno  

  

03 

  

20  

  

32  

  

176  

 

74 

  

305  

Atendimento/ 

reunião com a 

família  

  

04  

  

13  

  

19  

  

30  

 

18 

  

84  

Atendimento/ 

reunião com os 

coordenadores  

  

03  

  

18  

  

20  

  

39  

 

23 

 

103  

Atendimento/ 

reunião com 

professores  

  

04  

  

05  

  

30  

  

46  

 

20 

  

105 

Intervenção em 

salas  

01  05  02  02  03 13  

Reunião com 

profissionais 

externos  

  

02  

  

08  

  

04  

  

09  

 

19 

  

42  

Reunião do setor  03  08  07  07  10 35  

Eventos formação  

docente/ 

Jornada Educação 

inclusiva  

  

01  

  

01  

  

01  

  

01  

 

09 

  

13  

Minicursos inclusão  02  02  02  02  02 10  

  

Ações  2017  2018  2019  2020  2021 Total  

Atendimentos a alunos  12  30  69  206  608 925  

Apoio a calouros  66  101  90  31  20 308  

Intervenções em turmas  02  02  -  01  05 10  

Oficina de Oratória para 

fóbicos sociais - estratégias 

facilitadoras da adaptação e 

desenvolvimento de 

habilidades que 

 

 

 

-  

 

 

 

60  

 

 

 

120  

 

 

 

-  

 

 

 

40 

 

 

 

220  
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possibilitem maior 

desempenho em atividades 

de oralidade 

 

Atendimento e orientações 

a Coordenadores 

 

- 

 

07 

 

04 

 

21 

 

- 

 

32 

 Reunião  com 

osCentros acadêmicos   

  

02 

 

02 

   

04 

Plogging UNIVALE – Ação 

Social que promove saúde e 

cidadania 

   

150 

   

150 

Auxílios ao Centro 

Acadêmico do Direito na 

elaboração de material para 

alunos 

  

  03 

atendimentos 

Benefício a 

todos os 

alunos. 

   

03 

Projeto Intervenção TCC 

com Professora Líbia – 

Curso de Direito 

  Em torno de 

25 alunos 

  25 

Reunião com pais, aluno e 

coordenação 

Não 

quantificado 

Não 

quantificado 

Não 

quantificado 

03 75 78 

Atendimento a professores Não 

quantificado 

Não 

quantificado 

Não 

quantificado 

14 51 65 

Obs.: Atendimentos a alunos: 2017 a 2019 o número refere-se a número de alunos. 2020 

ao número de atendimentos.  

Para implementar efetivamente a Política de Atendimento aos discentes a 

instituição conta com uma rede de apoio ao aluno: 

 

4.1.1.1 Serviço de Apoio Pedagógico 

 

O Serviço de Apoio Pedagógico ofertado pelo Espaço A3 aos alunos, visa 

acolher o estudante e proporcionar um espaço de diálogo e reflexão sobre seu 

processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, se propõe a contribuir e dialogar com 
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o corpo docente acerca da relação professor e estudante frente às práticas didáticas 

e metodológicas, quando solicitado.  

Cabe também ao serviço auxiliar na organização de eventos internos para a 

formação cidadã, aspectos educacionais e de inclusão, em suas diversas 

possibilidades, encaminhar as demandas espontâneas e aquelas identificadas 

durante os atendimentos para a rede de serviços interna da UNIVALE. 

Com este serviço é possível orientar metodologicamente e didaticamente o 

estudante, mediante as dificuldades de aprendizagens, além do acompanhamento 

pedagógico na execução do Programa de Monitoria e do Programa de Aprimoramento 

Acadêmico, e das demandas espontâneas dos Centros Acadêmicos e Ligas 

Estudantis.  

Em relação aos egressos, o Espaço A3 desenvolve ações institucionais 

relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho identificadas pelo 

Centro de Empregabilidade e Oportunidades - CEO. 

 

4.1.1.2 Serviço de Apoio Psicológico 

 

O Serviço de Apoio Psicológico ofertado pelo Espaço A3 aos alunos, visa 

atuar em situações de problemas educacionais e de desenvolvimento relacionados: 

ao desempenho e ao ajuste acadêmico; ao ambiente acadêmico, estrutural ou 

funcional, que afetam o desenvolvimento dos estudantes; problemas sociais ou 

interpessoais relacionados ao aprendizado ou ao comportamento; dificuldades ou 

transtornos específicos que afetam o aprendizado, o comportamento ou a inclusão do 

estudante no ambiente acadêmico. 

Em sua oferta, visa acolher e ouvir o estudante em suas demandas 

individuais, propondo-lhe uma reflexão sobre estratégias para enfrentamento de 

situações adversas e/ou realizar encaminhamentos conforme a necessidade e o caso.  

De igual forma, atende e orienta coordenadores de cursos em situações que 

envolvam estudantes com demandas psicológicas, sugerindo intervenções que visem 

à melhoria no relacionamento entre estudantes e professores.  

Com a gestão universitária, atua na identificação de casos semelhantes e 

recorrentes e, a partir deles, propõe ações institucionais que visem melhorias nas 

relações entre estudantes/professores/universidade, de acordo com a necessidade.  
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Atua ainda na organização de eventos internos de aperfeiçoamento e 

formação docente acerca de práticas pedagógicas humanizadoras e também no 

desenvolvimento de projetos e programas de prevenção à saúde do discente. 

Para uma melhor ação de apoio psicológico, este serviço também se reúne, 

sempre que necessário, com profissionais externos que acompanham os estudantes 

atendidos com demandas psicológicas, visando à proposição de ações que favoreçam 

sua melhor adaptação no ambiente universitário. Em alguns casos, mediante 

necessidade, encaminha à rede interna de serviço de atendimento psicológico. 

Cabe ainda ao Serviço de Apoio Psicológico acolher familiares de 

estudantes em casos de impedimento do segurado, com o encaminhamento ao setor 

responsável pelo seguro estudantil.  

O Serviço de Apoio Psicológico, no período de 2017 a 2021, atendeu, de 

forma individual, em torno de 288 calouros, auxiliando-os nos desafios de integração 

ao contexto universitário e em suas dificuldades de aprendizagem, contando com o 

apoio do Setor de Gestão Pedagógica da Instituição, além do Curso de Pedagogia. 

 

4.1.1.3 Serviço de Apoio Psicopedagógico à Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva 

 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico à Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva ofertado pelo Espaço A3 aos alunos, visa atuar como canal de 

diálogo e reflexão para a comunidade acadêmica, acerca da educação inclusiva, 

esclarecendo sobre acessibilidade para estudantes públicos-alvo da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Assim, a proposta é contribuir na formação docente acerca das 

necessidades educativas especiais dos estudantes públicos-alvo da educação 

especial/inclusiva, esclarecendo sobre adaptações e adequações pedagógicas 

demandadas por cada caso, bem como acerca dos marcos legais da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  

O Serviço de Apoio Psicopedagógico à Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva orienta metodologicamente e didaticamente o estudante com 

necessidades educativas especiais quando solicitado, mediante as demandas 

específicas de cada caso. Para tanto, é elaborado um Plano Individual de 

Desenvolvimento (PID), documento interno de acompanhamento e registro 
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acadêmico dos estudantes com necessidades educativas especiais atendidos pelo 

setor, com o objetivo de auxiliar os seus docentes na construção de suas estratégias 

no processo de ensino aprendizagem dos estudantes, e de forma semestral, 

registram-se as adaptações e adequações de práticas pedagógicas e curriculares dos 

estudantes. 

O Serviço de Apoio Psicopedagógico à Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva atendeu de 2017 a 2021 o montante de 305 pessoas. Com as 

famílias, no mesmo período, foi feito o acompanhamento de 84 casos. No mesmo 

período, foram atendidos pelo Serviço de Apoio Psicológico, 317 alunos. No Campus 

Armando Vieira, onde se localizam os cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Direito, o atendimento de estudantes no período de 2017 a 2021, foi de 290 casos, 

com 24 famílias sendo acompanhadas.  

 

4.1.1.4 Atendimento às pessoas com necessidades Educacionais Especiais ou com 

mobilidade reduzida  

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem procurado observar os 

principais dispositivos legais e normativos que enfatizam a educação de qualidade 

para todos, especialmente, o disposto na Constituição Federal de 1988, em seus 

Artigos 205, 206 e 208 e na legislação vigente, especialmente na Lei n° 10.098/2000, 

nos Decretos n° 3.956/2001, nº 5.296/2004, n° 6.949/2009, nº 7.234/2010, n° 

7.611/2011, e nas Portarias nº 2.678/2002 e n° 3.284/2003.  

Observa-se, ainda, a Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que 

estabelece as Diretrizes Nacionais para o atendimento às pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista, por meio de atendimento no Espaço A3 – Apoio ao aluno e 

orientação do corpo docente.  

Além disso, os projetos pedagógicos dos cursos contemplam a disciplina de 

Libras na estrutura curricular, como obrigatória nos cursos de formação de 

professores e como optativa em todos os outros cursos da educação superior, 

conforme Decreto nº 5.626/2005 e Lei nº 10.436/2002.  

A instituição considera todos os ordenamentos legais e orientações 

educacionais ao constituir a agenda de discussão das políticas educacionais e reforça 
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a necessidade de elaboração e implementação de ações voltadas para a 

universalização do acesso à Educação Superior.  

Do ponto de vista teórico, “a diversidade pode ser entendida como a 

construção histórica, cultural e social das diferenças” (GOMES, 2008, p. 178). Isso 

significa a variedade e a multiplicidade que se constroem no contexto social; e, assim, 

pode ser entendida como uma questão que se torna cada vez mais complexa, quanto 

ao contexto que a sociedade se insere.   

A discussão sobre a diversidade na política de uma instituição de ensino 

implica na compreensão de que os aspectos observáveis que se aprende a ver como 

diferentes (étnico-raciais, sociais, geracionais, de religiosidade, de gênero, de 

orientação sexual, de pessoas com deficiências, entre outros) só passaram a ser 

percebidos dessa forma porque os sujeitos históricos, na totalidade das relações 

sociais, no contexto da cultura e do trabalho, assim os nomearam e identificaram. A 

importância dessa compreensão está na relação estreita entre o olhar e o trato 

pedagógico da diversidade e a concepção de educação que informa as práticas 

educativas da instituição.   

A concepção que identifica a diversidade como norma da espécie humana - 

os seres humanos são diversos em suas personalidades, em suas experiências 

culturais e em suas formas de perceber o mundo – orienta a abordagem da 

diversidade e também ressalta que a luta pelo direito à diversidade não se opõe à luta 

pela superação das desigualdades sociais.   

Destaca-se a Semana da Diversidade UNIVALE como espaço amplo de 

debate de temas transversais a todas as disciplinas e conteúdos, contribuindo para a 

formação cidadã dos estudantes. A criação do evento se deu em 2020 em formato de 

live pelo Youtube institucional, sendo mantido em 2021, proporcionando interação 

síncrona no momento do evento e também diversos acessos ao conteúdo, 

posteriormente, ampliando o público atendido tanto de estudantes como da 

comunidade externa. 

À luz desse pensamento, o trato pedagógico da questão da diversidade 

indica que uma das dimensões do processo de inclusão social é a inclusão escolar, 

                                            
8  GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre currículo. Diversidade e Currículo.  Brasília. Ministério da 

Educação. Secretaria da Educação Básica, 2008  
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conjunto de políticas públicas e particulares com a finalidade de levar a escolarização 

a todos os segmentos humanos da sociedade, com ênfase na infância e na juventude.   

No Brasil, a Constituição de 1988 assim como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 9.394/96 destacam a importância e a urgência de se 

promover a inclusão educacional como elemento formador da nacionalidade.   

Reconhecendo que o papel social da educação superior, atualmente, 

envolve ultrapassar os limites do compromisso tradicional com a produção e a 

disseminação do conhecimento e cumprindo seu papel de instituição socialmente 

responsável, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem efetivado ações de 

inclusão educacional e de acessibilidade para atender a diversidade dos seus alunos. 

A Educação Inclusiva assegura não só o acesso do aluno com necessidades 

educacionais especiais à educação superior, mas também promove condições plenas 

de participação e de aprendizagem a todos os estudantes, tendo em vista o direito de 

todos à educação e à igualdade de oportunidades de acesso e permanência bem-

sucedida, respeitando as limitações orçamentárias da instituição.  

O estabelecimento de uma política de acessibilidade voltada à inclusão plena 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou mobilidade reduzida, 

envolve o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da 

acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação e nos 

materiais didáticos e pedagógicos durante o processo ensino-aprendizagem. 

Considerando os aspectos estruturais, a UNIVALE possui um Plano de Garantia de 

Acessibilidade e Inclusão, em conformidade com a legislação em vigor, devidamente 

protocolado na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – 

SERES em fase de implantação.  

Tendo em vista que a acessibilidade pressupõe medidas que vão além da 

dimensão arquitetônica e abrange a articulação dos princípios e dos valores que estão 

subjacentes à formulação das políticas e das práticas institucionais no âmbito 

pedagógico e da gestão, a instituição inclui o campo legal, curricular, das práticas 

avaliativas, metodológicas e a sensibilização de toda a comunidade acadêmica para 

o desenvolvimento da educação inclusiva. No âmbito da educação superior, 

encontramos a acessibilidade relativa à acessibilidade:  

I. Atitudinal – Ações e projetos relacionados à acessibilidade em toda a sua 

amplitude, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.   
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II. Arquitetônica – As barreiras ambientais físicas são eliminadas, com a 

existência de rampas, banheiros adaptados, piso antiderrapante, entre 

outras.  

III. Metodológica – As metodologias e técnicas de aprendizagem são 

priorizadas, tanto quanto a forma como os professores concebem 

conhecimento, avaliação e inclusão educacional, como promovendo 

processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de 

recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.  

IV. Instrumental – As ferramentas de estudo devem superar barreiras, 

priorizando a qualidade do processo de inclusão plena.  

V. Comunicacional – A comunicação interpessoal prevê eliminar barreiras.  

VI. Digital – Utiliza-se de diferentes recursos e ajudas técnicas para que o 

estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento, 

independentemente de sua especial necessidade.  

Nessa perspectiva, a oferta de disciplinas/módulos e cursos na modalidade 

a distância contribui para maior acessibilidade dos alunos em tempos e espaços 

diferenciados.  

No encadeamento das recomendações legais da educação inclusiva é 

possível perceber na instituição o aprofundamento da discussão sobre o direito de 

todos à educação, o que favorece a problematização acerca das práticas 

educacionais que resultam na desigualdade social de diversos grupos. Pensando, 

pois, na educação inclusiva e considerando seus pressupostos legais e conceituais, a 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE:  

I. procura identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas 

e culturais de sua realidade local e global, a fim de promover a inclusão 

plena;   

II. organiza estratégias para o enfrentamento e superação das fragilidades 

constatadas;   

III. reconhece a necessidade de mudança cultural e investe no desenvolvimento 

de ações de formação continuada para a inclusão, envolvendo os 

professores e toda a comunidade acadêmica; e   

IV. promove acessibilidade, em seu sentido pleno, não só aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
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habilidades/superdotação, mas aos professores, funcionários e à população 

que frequenta a instituição e se beneficia de alguma forma de seus serviços.   

A Instituição dispõe de infraestrutura planejada para as pessoas com 

deficiências e atende também ao que estabelece a Portaria Ministerial n° 3.284, de 7 

de novembro de 2003, D.O.U. de 11 de novembro de 2003.  

Para alunos com deficiência física, cabe destacar a preocupação da 

Entidade Mantenedora em propiciar total acessibilidade arquitetônica com a 

eliminação das barreiras ambientais físicas: existência de rampas, piso 

antiderrapante, adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir 

o acesso de cadeiras de rodas, colocação de barras de apoio nas paredes dos 

banheiros, instalação de lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de 

cadeira de rodas, tudo sendo implantado de forma planejada e gradativa, dentro das 

possibilidades orçamentárias.   

Há também reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das 

unidades de serviços.   

O atendimento às pessoas com deficiências ou necessidades educacionais 

especiais é considerado prioritário e está incluído no que se acredita e divulga-se 

como responsabilidade social institucional, sempre limitado às dotações 

orçamentárias aprovadas pela mantenedora.  

Observado o disposto, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, visando 

identificar os estudantes portadores de deficiências – especialmente os ingressantes 

– e buscar oferecer condições de acessibilidade e de participação no processo de 

ensino-aprendizagem durante todo o período de sua permanência na instituição, 

estabeleceu os seguintes procedimentos:   

I. no ato da inscrição para o processo seletivo – Levantamento das 

eventuais necessidades para realização das provas, em razão de deficiência 

ou necessidade educacional especial;  

II. no ato da matrícula – Aplicação de questionário ao matriculando, no qual 

se incluem questões sobre a existência ou não de deficiências ou mobilidade 

reduzida que venham a exigir, no decorrer do curso, condições especiais de 

acessibilidade;  

III. no decorrer do curso – Promoção de processos de diversificação 

curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a 
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aprendizagem de estudantes com deficiência ou necessidades educacionais 

especiais.  

Assim, com vistas a garantir a acessibilidade metodológica, comunicacional 

e instrumental dos estudantes, e por prezar que a UNIVALE seja inclusiva, a instituição 

oferece esse serviço especializado à comunidade discente por meio do Espaço A3 – 

Apoio ao Aluno cujo objetivo é apoiar os estudantes em diversas áreas. Aos alunos 

com deficiências e necessidades educacionais especiais, inclusive déficits cognitivos 

e outros, no processo de aprendizagem, por meio de acolhimento e orientações, são 

asseguradas condições de ingresso e permanência, oferecendo o apoio necessário 

com suporte de “métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades”, conforme dispõe o artigo 58 da Lei de Diretrizes 

e Bases n. 9394/96. 

 

4.1.1.5 Serviço de Apoio em Tecnologia Assistiva, Comunicação Alternativa e 

Tradução-Interpretação em Libras 

 

O Serviço de Apoio em Tecnologia Assistiva, Comunicação Alternativa e 

Tradução-Interpretação em Libras ofertado pelo Espaço A3 a toda a comunidade 

acadêmica, visa a efetividade da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, e para tanto, atua na orientação de discentes e docentes sobre o uso de 

tecnologias assistivas, comunicação alternativa e tradução-interpretação em Libras. 

Seu objetivo é atuar na tradução-interpretação em Libras em ações, 

programas e serviços do Espaço A3, e nas ações de ensino, pesquisa e extensão da 

UNIVALE, bem como das demais mantidas da Fundação Percival Farqhuar.  

Ainda favorece a relação e a comunicação institucional da UNIVALE com a 

comunidade externa, por meio de parceiras, organizando cursos de extensão e outras 

modalidades de formação continuada nas temáticas de tecnologia assistiva, 

comunicação alternativa e Língua Brasileira de Sinais, de forma articulada com os 

demais setores da UNIVALE. 

 

4.1.1.6 Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA  

 

O Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA consiste em oferecer, 

semestralmente, atendimento extracurricular de forma contínua e progressiva, aos 
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estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação. Dessa forma são 

seus objetivos: aprimorar os conhecimentos do estudante ingressante ou veterano em 

conteúdos básicos necessários para o melhor desempenho acadêmico, assegurando 

as competências básicas para a progressão continuada em sua trajetória acadêmica; 

estimular o estudante a ser multiplicador do conhecimento construído e/ou 

sedimentado no PAA para os demais; e conscientizar o estudante de sua 

responsabilidade como sujeito ativo da aprendizagem. 

O PAA visa ao acolhimento e tem como foco a permanência do estudante 

oferecendo um conjunto de atividades extracurriculares e, portanto, complementares, 

que comportam cursos de nivelamento cujo propósito é revisar conteúdos e resgatar 

competências básicas do Ensino Médico, permitindo ao estudante retomar 

conhecimentos-chave para a sua evolução e desenvolvimento acadêmico e atividades 

em projetos de integração de diferentes áreas do conhecimento em que são 

desafiados a superar seus próprios limites e participar ativamente da construção do 

conhecimento.  

 

4.1.1.7 Programa de Monitoria 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE mantém Programa de 

Monitoria, nele admitindo alunos regulares selecionados pelos professores e 

coordenadores de cursos dentre os alunos que tenham demonstrado rendimento 

satisfatório na disciplina/módulo, bem como aptidão para atividades auxiliares de 

ensino e investigação científica.  

O Programa de Monitoria na UNIVALE tem os seguintes objetivos:  

I. proporcionar apoio acadêmico necessário aos estudantes com baixo 

desempenho e superação das dificuldades de aprendizagem;  

II. assegurar a cooperação do corpo discente com o corpo docente nas 

atividades de ensino;  

III. despertar no discente monitor a vocação pela carreira docente. 

A monitoria é uma forma de estimular a vocação para o ensino e a pesquisa, 

como apoio ao professor, sendo exercida por alunos que tenham se destacado na 

aprendizagem de determinada disciplina/módulo.  

Na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE compete ao Espaço A3 – 

Apoio ao Aluno organizar e acompanhar o processo de disponibilização de vagas para 
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o programa de monitoria voluntária, bem como, manter seus registros e divulgar seus 

editais. 

 

4.1.1.8 Seguro Estudantil 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE oferece a todos os seus 

alunos, regularmente matriculados, o seguro estudantil universitário contra acidentes 

pessoais. Este benefício está ativo por 24 horas e tem por finalidade a cobertura de 

despesas médico-hospitalares ocorridas por acidentes pessoais, conforme as 

cláusulas contratuais estabelecidas entre a seguradora e a Fundação Percival 

Farquhar, mantenedora da UNIVALE. 

Compete ao Espaço A3 – Apoio ao Aluno orientar os estudantes quanto ao 

seguro estudantil diretamente ao estudante ou à sua família, em casos concretos de 

impedimento do segurado, em razão, por exemplo, de seu falecimento.  

 

4.1.1.9 Núcleo Universitário de Empreendedorismo – NUVEM 

 

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) foi criado com o 

propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio acadêmico e promover o 

desenvolvimento social e econômico da microrregião de Governador Valadares. 

A missão do NUVEM é ser um polo articulador entre a universidade e os 

segmentos da sociedade, com foco em inovação e empreendedorismo, apoiando 

iniciativas que contribuam para disseminar a cultura empreendedora e promover o 

desenvolvimento da sociedade. 

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo - NUVEM deve promover o 

debate do empreendedorismo e da inovação, de forma transversal, que irá auxiliar o 

desenvolvimento de projetos inovadores e consolidar a cultura empreendedora no 

ensino superior, contribuindo com ideias para novos negócios ou transformações no 

ambiente em que o discente está inserido. 

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo - NUVEM tem como pilares a 

cultura empreendedora, a educação empreendedora e a inovação tecnológica. O pilar 

Cultura Empreendedora trata da consolidação de ações que promovam a articulação 

de práticas que estimulem o desenvolvimento do indivíduo, provocando mudanças 

nas atitudes dos estudantes, ampliação de seu conhecimento e suas capacidades 
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para que, como sujeitos conscientes de si, possam se inserir criticamente na 

realidade, tornando-se agentes com potencial para transformar seu entorno. O pilar 

Educação Empreendedora trata de ações que fomentem a discussão do 

empreendedorismo e inovação nos diversos espaços acadêmicos e contemplem a 

educação para o empreendedorismo por meio de iniciativas implementadas de forma 

integrada, interdisciplinar, harmonizada e transversal, de modo a desenvolver o 

potencial empreendedor de estudantes e professores. O pilar Inovação Tecnológica 

trata de ações que visam promover o desenvolvimento de soluções inovadoras para 

os desafios da sociedade a partir de projetos e pesquisas vinculados às áreas de 

atuação da UNIVALE, e fomentar a cultura da propriedade intelectual e da 

transferência tecnológica dos potenciais produtos ou processos desenvolvidos no 

âmbito da UNIVALE. 

O NUVEM é um programa institucional que promove a integração entre os 

cursos da Universidade, sendo um polo para o desenvolvimento de projetos que 

estimulem a interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento. O núcleo 

implementa ações, tais como: eventos que estimulem a atitude empreendedora, 

capacitações que permitam a implementação de novos modelos de negócio, 

mentorias para o amadurecimento do processo de desenvolvimento de produtos, 

inserção mercadológica e gestão de negócios, entre outras. Estas ações fazem 

interface com as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito 

dos cursos da UNIVALE, na medida em que estimulam a aplicação dos conceitos 

trabalhados em sala de aula, possibilitam uma interlocução entre o saber acadêmico 

e as necessidades apresentadas pela comunidade, e instigam o desenvolvimento do 

conhecimento científico. 

O NUVEM é responsável pela elaboração e gestão da política de inovação e 

transferência de tecnologia da UNIVALE, que compreende a condução os processos 

de inovação e transferência de tecnologia da UNIVALE em conformidade com a 

legislação que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica e à inovação. 

 

4.2 APOIO AO DISCENTE: EMPREGABILIDADE E OPORTUNIDADES 

 

O Centro de Empregabilidade e Oportunidades – CEO é o setor responsável 

pela conexão direta com o mercado de trabalho e com a comunidade nacional e 
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internacional, com o objetivo de captar recursos, investimentos, parcerias públicas e 

privadas no âmbito regional, nacional e internacional, para atender às demandas de 

empregabilidade e oportunidades junto aos alunos e egressos da UNIVALE, 

fortalecendo a integração UNIVALE e mundo do trabalho no processo ensino-

aprendizagem. 

Cabe ao CEO:  

I. proporcionar orientação aos estudantes e egressos para o pleno 

aproveitamento da experiência acadêmica, potencializando sua 

formação profissional acesso ao mundo do trabalho e preparando para 

o empreendedorismo, dentro ou fora das empresas;  

II. oferecer, para empresas e/ou instituições nacionais e internacionais 

parcerias, mecanismos para disponibilizar oportunidades de 

participação em eventos, estágios ou empregos aos estudantes, 

professores e egressos das mantidas da FPF;  

III. operacionalizar as atividades do Núcleo de Internacionalização da 

UNIVALE;  

IV. tramitar e registrar as atividades de internacionalização realizadas pela 

comunidade acadêmica;  

V. assegurar os registros de documentos legais concernentes a não 

vinculação trabalhista entre estagiários e empresas concedentes, por 

meio dos termos de compromisso em conformidade com a alínea I, do 

artigo 7º da Lei nº 11.788 de 25/09/2008;  

VI. promover a integração entre a UNIVALE e as instituições concedentes 

de estágio tendo em vista a realização de trabalhos conjuntos e, a 

consequente troca de conhecimentos e experiências entre os agentes 

envolvidos. 

O Centro de Empregabilidade e Oportunidades – CEO é também 

responsável por oferecer todo suporte e acompanhamento dos estágios, garantindo a 

integração Universidade X Empresas/Instituições de modo que por meio das práticas 

a UNIVALE dialogue com o cotidiano e forme profissionais preparados tanto pela 

teoria, quanto pela prática. São mais de 850 instituições conveniadas para estágio. 

Também em relação aos estágios supervisionados não obrigatórios, remunerados ou 

não, a UNIVALE, por meio do CEO cumpre todos os trâmites de intermediação e 

acompanhamento dos estágios, apoiando o discente em seu ingresso no mercado de 
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trabalho. A instituição ainda promove diversas iniciativas de capacitação profissional 

por meio de oficinas e palestras e divulga no Portal do Aluno e canais de comunicação, 

rotineiramente, oportunidades de estágio oriundas de convênios com empresas do 

mercado.  

Destaca-se a organização anual da Feira de Oportunidades e Carreiras, um 

evento exitoso e inovador, onde os discentes interagem com os docentes de diversas 

áreas do conhecimento por meio de orientações de carreira, além do contato com 

profissionais convidados com o objetivo de estimular os alunos a descobrirem novos 

caminhos, reconhecer oportunidades, estimular boas práticas de estágio e refletir 

sobre o perfil profissional. 

 

4.3 APOIO FINANCEIRO AO DISCENTE 

 

A Fundação Percival Farquhar - FPF, entidade mantenedora da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE oferece condições especiais para alunos 

com dificuldades financeiras, permitindo-lhes o acesso ao Ensino Superior e 

garantindo a sua conclusão. Dessa forma, como apoio financeiro, oferece bolsas e 

financiamento estudantil por intermédio do Governo Federal e programas 

institucionais privados, como: 

 

I. FIES – Fundo de Financiamento Estudantil: Programa do Ministério da 

Educação, que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em 

cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva no ENEM e 

ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao 

programa. Podem concorrer ao financiamento os estudantes matriculados 

em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos 

conduzidos pelo Ministério da Educação. A Universidade Vale do Rio Doce 

– UNIVALE é credenciada a participar desse programa e encaminha os 

alunos para contratação na Caixa Econômica Federal que segue critérios e 

regulamentação especiais no sentido de atender ao maior número possível 

de alunos/cursos, nas diferentes modalidades, possibilitando juros zero a 

quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a 

renda familiar do candidato.   
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II. PROUNI – Programa Universidade para Todos: O Programa Universidade 

para Todos é um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo 

Federal, que concede bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de 

graduação e sequenciais de formação especifica em instituições privadas de 

ensino superior. A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE aderiu ao 

PROUNI com um percentual de 100% (bolsa integral), dirigido a todos os 

estudantes que atendam aos critérios estabelecidos pelo PROUNI/MEC, 

com renda per capita familiar máxima de um salário mínimo e meio.  

III. Programa de Bolsas de Estudo para Demanda Individual – BDI: Criado 

pela Fundação Percival Farquhar, mantenedora da Universidade Vale do Rio 

Doce - UNIVALE, instituição sem fins lucrativos, esse programa tem por 

finalidade assegurar aos alunos em situação de vulnerabilidade social 

financeira a formação educacional, profissional e cidadã, mediante a 

concessão de bolsa de estudos escolar. O Programa BDI compõe-se de 

todos os processos de concessão de bolsas de estudo da Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE, devendo esses estarem em consonância com os 

ordenamentos institucionais e os princípios que regem a Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS e da Lei de Filantropia, nº 12.101/2009, alterada 

pela Lei de nº 12.868/2013. Pode se inscrever no Programa BDI o acadêmico 

que esteja regularmente matriculado em curso de graduação da 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, que preencha as condições 

previstas em regulamento próprio, que participe do processo de seleção e 

comprove documentalmente sua situação socioeconômica familiar.   

IV. Programa Institucional de Bolsas/Descontos para Membros do Mesmo 

Grupo Familiar: Este programa beneficia alunos pertencentes ao mesmo 

grupo familiar matriculados em cursos de graduação na Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE. A continuidade da bolsa/desconto está 

condicionada à permanência dos membros do grupo familiar na condição de 

matriculados.   

V. Desconto/estímulo: Desconto antecipado – conforme norma interna, a 

Instituição concede desconto de 2% (dois por cento) no valor da mensalidade 

a todos os alunos de graduação e pós-graduação que efetuem o pagamento 

até o dia 1º (primeiro) de cada mês, proporcionando a sustentabilidade 

financeira.  

http://portal.mec.gov.br/prouni/
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VI. Desconto de egresso: Como estímulo à formação continuada na própria 

Instituição, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE divulga, via edital, 

a oferta de vagas nos cursos de graduação e pós-graduação para 

estudantes portadores de diploma superior interessados em continuar sua 

formação com um segundo título, os quais terão um desconto.   

VII. Descontos parceiros: A Universidade mantém convênios com parceiros da 

região para viabilizar apoio financeiro aos interessados em seus cursos de 

graduação, mantendo descontos de 10% (dez por cento), nos termos da 

formalização do convênio.  

VIII. Financiamento bancário: Estudantes da Universidade Vale do Rio Doce 

- UNIVALE podem também recorrer ao financiamento bancário para custeio 

dos estudos. A Fundação Percival Farquhar, mantenedora da instituição, 

tem parceria com os Bancos Bradesco e Santander, com a cooperativa de 

crédito UNICRED para a oferta de crédito universitário com taxas de juros 

reduzidas para todos os cursos de graduação.  

IX. Outros descontos: Há ainda as bolsas de desconto concedidas por meio 

do Sindicato dos professores e do Sindicado dos Auxiliares de 

Administração Escolar do Nordeste Mineiro para os sindicalizados e seus 

filhos; a Instituição concede também aos seus funcionários estudantes, em 

situação de vulnerabilidade financeira, comprovada por meio de análise 

socioeconômica, a concessão de bolsas de demanda individual de 

percentual variado, que podem chegar ao montante de até 100%.  

 

Abaixo o quadro quantitativos de concessão de bolsas e descontos: 

 

Tipo de Bolsas / Descontos 

Qte Qte Qte Qte 

Alunos Alunos Alunos Alunos 

2018 2019 2020 2021 

Bolsas Filantrópicas 

BDI 326 405 389 480 

PROUNI-MEC 522 580 515 587 
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Sub-Total 848 985 904 1067 

     

Bolsas Conveniadas 

8 RPAM - GV 23 21 20 23 

ACE-GV  - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 0 1 1 1 

CAMPANHA VESTIBULAR TOP 30 - 2021/2 0 0 0 13 

CDL-GV 6 8 3 4 

DESCONTO PARCERIA CENTRO ESTUDO ODONTOLOGIA  0 0 0 3 

DESCONTO PARCERIA IMC 0 0 0 16 

DESCONTO PARCERIA RL ASSOCIADOS  0 0 0 20 

DIÁRIO DO RIO DOCE 0 0 3 6 

FPF - AMGV 0 3 2 1 

FPF - ASSOLESTE 0 27 44 49 

FPF - CAPES 0 6 6 0 

FPF - CIMDOCE 0 0 1 0 

FPF - CISDOCE 0 32 32 0 

FPF - PÓS SERJUSMIG DEPENDENTES 0 0 0 1 

FPF - PROF. PUBL. PRIVADA DE OUTRAS INST. 0 1 1 0 

HOSPITAL SÃO LUCAS 5 6 5 8 

IFMG 0 1 2 2 

IMC 0 0 7 0 

PÓS-GRADUAÇÃO - FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE 0 0 0 2 

PROF. QUADRO PERMANENTE UNIVALE OU ETEIT 0 0 0 1 

SAAENE 75 59 51 55 

Servidor Área Segurança Pública GV/Região Ativa e 

Aposentado 
0 0 0 1 

SINPRO 53 44 75 43 

SINSEM-GV 7 3 3 3 
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TIRO DE GUERRA - 04-007 DE GV 0 1 0 7 

TV LESTE 0 0 9 0 

Sub-Total 169 213 265 259 

     

Descontos Concedidos pela Fundação 

DESCONTO - CAMPANHA 0 0 0 245 

FPF 165 41 27 5 

FPF - 1.º LUGAR 0 21 0 0 

FPF - ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 5 

FPF - ADMINISTRAÇÃO 0 10 5 0 

FPF - CAMPANHA 40% ENEM 0 0 0 23 

FPF - CAMPANHA TOP 50 0 0 0 17 

FPF - EGRESSO 0 140 152 27 

FPF - EGRESSO EXTENSÃO METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS 0 0 0 5 

FPF - ESCOLA PÚBLICA 0 268 403 339 

FPF - ETEIT 32 19 11 0 

FPF - EVADIDOS 0 79 68 71 

FPF - FAGV 0 101 35 35 

FPF - FUTSAL 5 4 3 3 

FPF - GRADUAÇÃO EAD 33 42 30 15 

FPF - LICENCIATURA 18 24 14 14 

FPF - MESTRADO - GIT 0 1 8 10 

FPF - OUTRAS IES 0 39 52 4 

FPF - PÓS -GRADUAÇÃO - EAD 79 28 2 0 

FPF – PÓS-GRAD. PROFESSORES 0 6 7 9 

FPF – PÓS-GRAD. PTA 0 19 12 0 

FPF - SENIORES 9 5 9 7 
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FPF - TRANSF. EXTERNA 0 19 91 136 

FPF - VESTIBULAR 2021 0 0 0 10 

MEDIDA COVID 19 0 0 424 0 

MEMBROS GRUPO FAMILIAR 55 47 48 61 

OAB 1 3 6 5 

OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO 311 303 291 411 

PRESIDÊNCIA - FPF 34 51 100 86 

Sub-Total 742 1270 1798 1543 

                                                  

Financiamentos 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES 377 312 442 445 

PAE 0 7 26 33 

Sub-Total 377 319 468 478 

TOTAL GERAL 2018 2019 2020 2021 

11.705 2136 2787 3435 3347 

 

Desse modo, a Política de atendimento aos discentes contempla programas 

de acolhimento e permanência do discente, programas de acessibilidade, monitoria, 

nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios 

remunerados e apoio psicopedagógico, apresenta uma instância que permite o 

atendimento discente em todos os setores pedagógico-administrativos da instituição 

e promove outras ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras, além de viabilizar 

apoio financeiro aos reconhecidamente necessitados.   

 

4.4 POLÍTICAS DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO DISCENTE E À PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS  

  

As Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à 

participação em eventos da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE têm por 

diretrizes o estímulo à difusão das produções acadêmicas na graduação e pós-
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graduação, a divulgação dos conhecimentos científicos, didático-pedagógicos, 

tecnológicos, artísticos e culturais, a comunicação do saber por meio do ensino, de 

publicações diversas ou de outras formas de comunicação, a realização do 

monitoramento da produção científica, o incentivo à participação de alunos em 

eventos nacionais e internacionais e o estímulo à participação em cursos de idiomas, 

visando experiências de intercâmbios educacionais. A UNIVALE também incentiva a 

participação dos discentes em ligas, atléticas, bem como em centros acadêmicos.  

Essa política fortalece o fomento às interfaces entre atividades de pesquisa 

e extensão; o incentivo à organização de eventos; o estímulo, independentemente do 

apoio financeiro, à participação de discentes em eventos científicos para 

apresentação de seus resultados de pesquisa; e o apoio à iniciação científica e 

realização de eventos internos com essa finalidade.   

Nessa perspectiva, os Projetos Pedagógicos de Cursos - PPCs contemplam 

as ações de estímulo à produção acadêmica, por meio de Atividades Práticas de 

Pesquisa Acadêmica e Atividades Práticas Extensionistas, o que assegura o princípio 

constitucional da indissociabilidade do ensino com a pesquisa e extensão, a 

associação da teoria e prática e a integração da UNIVALE ao mundo do trabalho, 

sempre com a divulgação da produção discente oriunda das atividades acadêmicas. 

As atividades de pesquisa acadêmica têm por objetivo a investigação 

científica que fomenta a curiosidade dos discentes no processo ensino-aprendizagem, 

como participantes ativos na construção do conhecimento e no desenvolvimento de 

competências traduzidas em desempenhos esperados, expressos nos planos de 

ensino de cada disciplina/módulo. Tais atividades são viabilizadas pelos investimentos 

financeiros na infraestrutura e insumos necessários à realização das pesquisas 

integradas ao ensino, nas aulas práticas definidas na matriz curricular dos cursos, bem 

como nas atividades de pesquisa vinculadas aos cursos de mestrado e doutorado da 

UNIVALE. 

Na mesma perspectiva, as atividades extensionistas vinculam ao mundo do 

trabalho, conforme previsto na meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, o que 

requer a flexibilização curricular por meio de ações intra e extramuros, com 

investimentos na formação inicial e continuada do corpo docente para uma atuação 

pedagógica coerente às políticas de ensino da UNIVALE, que abarque ações e 

projetos de extensão como metodologias de ensino, sempre na perspectiva de 

estimular a produção discente.  
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Da mesma forma, os discentes são incentivados à participação em grupos 

de pesquisa e nas diversas modalidades de extensão: programas, projetos, prestação 

de serviços, eventos, cursos e oficinas. O apoio aos discentes ainda se efetiva por 

meio de ajuda no custeio na realização de visitas técnicas e culturais, participação em 

congressos, seminários, encontros e outras atividades, desde que previstas no 

cronograma de desembolso financeiro da FPF, sempre respeitando as possibilidades 

orçamentárias institucionais. 

Ainda como estímulo à produção dos discentes, destaca-se o apoio 

logístico  com a disponibilização da infraestrutura necessária à  promoção dos eventos 

pelos discentes, alinhados aos objetivos de aprendizagem das disciplinas/módulos, 

tais como:  Semanas Acadêmicas; Projetos e Seminários Integradores; Projetos 

Interdisciplinares; Concursos Artísticos e Culturais; Elaboração de Jornais e Murais 

Didático-pedagógicos; Publicação de artigos científicos no Simpósio de Pesquisa e 

Iniciação Científica da UNIVALE;   Publicação de artigos científicos e relatos de 

projetos de extensão na Revista FACS da UNIVALE; Publicação de conteúdos 

diversos no site da UNIVALE  e canais diversificados de comunicação e mídia 

institucionais; Geração de conteúdos publicados na UNIVALE TV e Trabalhos de 

Conclusão de Curso, dentre outros. 

Não obstante, o investimento financeiro se efetiva para a garantia do apoio 

logístico com a disponibilização de auditórios mobiliados, climatizados, limpos e com 

segurança,  para a  organização e participação em eventos na própria instituição,  com 

parcerias de âmbito local, nacional ou internacional, os diversos canais de publicação, 

tais como Site, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Biblioteca Virtual, Revista 

Científica da FACS,  Simpósio de Pesquisa, Canal UNIVALE TV, Editora UNIVALE, 

dentre outros,  são recursos didáticos que asseguram  a reflexão, o debate e a crítica, 

o que corrobora para consolidação do compromisso da UNIVALE com a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na UNIVALE. 

Em conformidade ao seu estatuto,  a Fundação Percival Farquhar - FPF é 

responsável pela mantença da UNIVALE, sendo de responsabilidade da Mantenedora 

colocar à disposição de sua mantida, de acordo com suas possibilidades, edificações, 

instalações físicas, equipamentos, máquinas, veículos e outros bens de uso 

duradouro, necessários ao funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, e de apoio técnico e administrativo, assim como os recursos materiais de 
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consumo e o pessoal docente e não docente, atendendo às necessidades da 

UNIVALE para a consecução das finalidades e objetivos previstos em seus 

ordenamentos internos, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias para o seu 

bom funcionamento, respeitados os limites da lei, do Estatuto e do Regimento 

Institucional, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade 

própria de seus órgãos deliberativos, consultivos e executivos. 

Portanto, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE assume como política 

institucional estimular os alunos da graduação e pós-graduação para que participem 

de eventos que possam contribuir para a atualização e aperfeiçoamento de sua 

formação. Nesse sentido, há a preocupação com ações de incentivo para publicação 

de artigos científicos, elaboração de jornais e murais didático-pedagógicos, 

congressos, seminários, encontros e outras atividades voltadas para a formação mais 

diversificada e atual dos alunos. Com isso, os cursos de graduação e pós-graduação 

são alvo de destaque no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE 

pelo número de resumos e apresentações orais apresentados no Evento, como forma 

de estimular a participação.   

 

4.5 POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

  

A Política institucional de acompanhamento aos egressos da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE, em conformidade a esse Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2020-2024 tem como objetivos construir uma base de dados com 

informações que possibilitem manter comunicação permanente e estreito vínculo 

institucional com os egressos, estimular a educação continuada, bem como apoiar os 

egressos em questões relacionadas ao mercado de trabalho e à empregabilidade, na 

perspectiva  de  realização de um processo permanente de autoavaliação da eficácia 

dos serviços educacionais ofertados.  

Os resultados dessa política mostram sua relevância singular para a 

educação profissional na medida em que propiciam o diálogo da Universidade com o 

setor produtivo, se tratando de uma ação prioritária para a pauta da educação 

profissional contemporânea, subsidiando ações de melhoria e ações inovadoras aos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, estabelecendo novos patamares valorativos de 

formação dos perfis profissionais cada vez mais integrados ao meio social, político, 
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econômico e cultural na realização de um processo permanente de autoavaliação da 

eficácia dos serviços educacionais ofertados. 

Os cursos de graduação da UNIVALE são ofertados  em consonância com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas de cada curso e o Catálogo dos 

Cursos Superiores de Tecnologia e têm como meta formar profissionais nas diferentes 

áreas do conhecimento, de forma humanista, crítica e reflexiva, com competência 

técnica, ética, política, social e educativa, aptos para inserção no mercado de trabalho 

e para a participação no desenvolvimento da sua região, respeitando a diversidade, 

preservando o meio ambiente, sendo que a  formação humanista será privilegiada na 

organização curricular de todos os cursos, por meio de conteúdos que envolvam 

temas da educação ambiental, da história e cultura afro-brasileira e indígena, direitos 

humanos, inclusão social.  

Nessa esteira, a política institucional de acompanhamento aos egressos visa 

à melhoria contínua dos processos de formação inicial e continuada de profissionais, 

com competência técnica, ampara-se no rigor científico, na fundamentação conceitual, 

procedimental e atitudinal pautada nos princípios éticos e sociais que devem orientar 

a tomada de qualquer decisão nas atividades laborais.   

As ações de acompanhamento estão efetivadas por meio de estratégias 

pedagogicamente definidas. É relevante destacar que, para a UNIVALE o egresso 

representa uma grande fonte de informação, daí a busca constante pelo estreitamento 

das relações, no sentido de aproximá-lo de forma efetiva, da comunidade acadêmica 

e vice-versa.  Atenta a essa exigência, a UNIVALE mantém uma relação de 

reciprocidade com seus egressos, uma política focada na educação continuada, 

propiciando-lhes cursos de especialização e titulação a nível de pós-graduação lato e 

stricto sensu, respectivamente, bem como a participação em eventos, como Simpósio 

de Pesquisa e Iniciação Científica,  Semanas Acadêmicas, Encontros de profissionais 

por núcleo de formação, Congressos, Colóquios, Roda de saberes, Projetos 

Integradores, Consultorias  e similares, ou ainda uma nova graduação, com a política 

de descontos especiais aos egressos. 

Ainda nesse sentido, a UNIVALE realiza cursos e eventos de atualização, 

possibilitando o processo de formação permanente e a integração dos egressos com 

a graduação, a pós-graduação e a extensão e incentiva o egresso na manutenção do 

vínculo com a instituição por meio do acesso à sua infraestrutura de serviços, com 
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destaque às bibliotecas, serviços das Clínicas Integradas UNIVALE, laboratório de 

informática, serviços contábeis e jurídicos, dentre outros. 

Outrossim, a referida política preconiza, também, a divulgação, para a 

comunidade acadêmica, da inserção dos egressos no mercado de trabalho e os casos 

de sucesso, a disponibilização, no site, de espaço voltado a interlocução com esse 

público, divulgação de eventos e oportunidades, por meio do Portal do Egresso, o 

incentivo à permanência do egresso na Educação Continuada com descontos na pós-

graduação e a concessão de percentual de desconto para cursar uma segunda 

graduação. 

A UNIVALE criou o Centro de Empregabilidades e Oportunidades - CEO da 

UNIVALE e dentro desse setor realiza o acompanhamento de Egressos, um espaço 

inovador, exclusivo para o seu acolhimento e atendimento, que busca, além de manter 

o seu relacionamento com a instituição, também conectar esse egresso às melhores 

oportunidades junto ao mundo do trabalho. Tais ações favorecem o estreitamento das 

relações da instituição com o mercado e com as empresas, bem como aproximam 

alunos e egressos do mercado conectando-os às oportunidades de estágio, emprego, 

investimentos e negócios. 

O Programa de Acompanhamento do Egresso conta com um espaço 

exclusivo na UNIVALE junto ao CEO e ao Espaço A3, para o acolhimento, 

atendimento e a orientação profissional e pessoal do egresso. Essa assistência é 

potencializada por meio da ampliação dos canais de comunicação e pesquisa junto 

ao egresso por meio do Portal do Egresso, em uma seção exclusiva para esse público 

no site institucional. A proposta é a de interagir com o egresso da instituição de forma 

a manter a sua conexão e atualização dos dados e informações do egresso junto à 

instituição, integrar o egresso à comunidade acadêmica por meio de convites para 

participação em eventos acadêmicos, artísticos, culturais e esportivos promovidos 

pela instituição; manter ofertas de atualização acadêmica para os egressos sob a 

forma de cursos, pós-graduações, seminários e palestras orientados ao 

desenvolvimento pessoal e profissional; além de manter os canais de comunicação 

com os egressos ativos com a divulgação de notícias, links de interesse e 

oportunidades. 

O acompanhamento de Egressos, uma das competências integradas do 

CEO, trabalha para a manutenção de um canal de conexão contínuo da instituição 

com o mercado. Por meio do Site institucional e da aba dos Egressos, todos e 
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principalmente os egressos da UNIVALE, acessam o Portal do Egresso, um espaço 

exclusivo de atendimento e orientação que direcionam esse público à solução de suas 

dúvidas e demandas, às oportunidades da universidade e do mercado e à participação 

da vida acadêmica. 

Acompanhar de perto os seus egressos, essa é a proposta da instituição 

para avaliar de forma contínua o mercado profissional e as oportunidades de trabalho 

junto às organizações orientando institucionalmente a oferta dos seus cursos, dos 

processos de ensino-aprendizagem e a formação profissional ofertada. A integração 

do egresso à instituição garante que os canais de comunicação estabelecidos com 

eles possam se tornar fontes contínuas de consulta e de aprimoramento da instituição 

em prol da formação profissional. 

Toda a política de acompanhamento dos egressos da instituição está 

pautada em um processo de melhoria contínua e em uma relação de mão dupla. De 

um lado o egresso, com um setor exclusivo de apoio, orientação, acompanhamento e 

conexão com o mercado e de outro a UNIVALE, cada vez mais próxima do egresso e 

do mercado, buscando a sua atualização contínua em prol do desenvolvimento 

qualitativo de sua oferta educacional. 

Por meio dos canais de comunicação e pesquisas a UNIVALE busca coletar 

e atualizar dados e informações sobre o egresso, sua inserção profissional e sobre o 

seu comportamento junto ao mercado, de forma a conhecer a percepção do egresso 

em relação ao mercado de trabalho em sua área e em relação à sua formação 

profissional, sua atuação no ambiente profissional e socioeconômico e a percepção 

do egresso em relação à necessidade de uma formação continuada.  

Os dados coletados e analisados são trabalhados em conjunto com as 

avaliações institucionais promovidas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, em 

busca de contribuir com o aprimoramento dos programas de formação institucional 

existentes. Nesse sentido, ouvir o egresso e suas experiências profissionais junto às 

organizações constitui uma forma de verificar a qualidade da formação profissional 

pela UNIVALE e sua adequação e atualização demandadas. 
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5 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS 

PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA   

 

5.1 EXPANSÃO DA OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  

 

A relação de todos os cursos de graduação ofertados pela Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE está no Apêndice A, em que constam quadros com suas 

respectivas características legais.  

A Universidade Vale do Rio Doce trabalha com pesquisa de mercado junto 

aos alunos do ensino médio na região para identificar as demandas de cursos. Em 

parceria com o Curso de Psicologia é realizada a aplicação de testes vocacionais aos 

alunos do ensino médio da cidade e de diversos municípios da região. A partir da 

análise dos resultados vislumbra a oferta dos seguintes cursos:  

  

Quadro de Implantação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância 

CURSO DE GRADUAÇÃO TIPO ANO DE 

IMPLANTAÇÃO  

MODALIDADE VAGAS  

Bel. Tec. Lic. Pres. EaD 

Agronegócio    X    2023   X  40  

Ciências Biológicas      X  2023    X  40  

Ciências Contábeis  X      2021    X  40  

Design de Interiores    X    2024  X    40  

Direito  X      2022    X  400  

Gastronomia  X      2024  X    40  

Gestão Comercial    X    2022    X  40  

Nutrição  X      2024    X  80  

Pedagogia      X  2021    X  80  

Legenda: 

Bel.: Bacharelado  

Tec.: Tecnólogo 

Lic.: Licenciatura 

Pres.: Presencial 

Ead: Educação a Distância 
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5.2 EXPANSÃO DA OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  

 

A expansão da oferta de cursos de pós-graduação lato sensu da UNIVALE 

é fruto da análise de mercado realizada pelos Núcleos Docentes Estruturantes dos 

cursos de graduação, bem como de demandas apresentadas pela comunidade 

externa, resultando a propositura de um catálogo que contempla todas as áreas de 

formação dos egressos da UNIVALE. 

 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU A OFERTAR 

1. Acupuntura 

2. Análises Clínicas e Gestão de Laboratório  

3. Auditoria e Controladoria e Finanças 

4. Auditoria e Controladoria em Organizações de Saúde (Novo) 

5. Avaliação de Impactos Ambientais, Auditoria e Consultoria ambiental (Novo) 

6. Biotecnologia e Empreendedorismo (Novo) 

7. Ciências Criminais (Novo) 

8. Clínica e Cirurgia Veterinária de Pequenos Animais (Novo) 

9. Cosmetologia (Novo) 

10. Cuidados Paliativos (Novo) 

11. Dermatofuncional (Novo) 

12. Design de Interiores  
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13. Direito Civil e Processo Civil 

14. Direito Contratual (Novo) 

15. Direito Digital e Compliance (Novo) 

16. Direito do Consumidor 

17. Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 

18. Direito e Processo do Trabalho 

19. Direito Penal e Processo Penal 

20. Direito Previdenciário 

21. Direito Público com Ênfase em Gestão Pública (Novo) 

22. Direito Público: Ênfase em Advocacia Pública (Novo) 

23. Direito, Inovação e Tecnologia  

24. Docência do Ensino Superior 

25. Docência dos Anos Iniciais do Fundamental: Ciência da Natureza e Matemática 

(Novo) 

26. Docência dos Anos Iniciais do Fundamental: Ciências Humanas e Português 

(Novo) 

27. Doenças Tropicais Negligenciadas (Novo) 

28. Educação, Cultura e Diversidade (Novo) 

29. Educação Infantil 
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30. Eficiência e Desempenho das Edificações Habitacionais 

31. Endodontia 

32. Ensino da Língua Inglesa e Novas Tecnologias (Novo) 

33. Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica (Novo) 

34. Farmácia Hospitalar (Novo) 

35. Farmácia Oncológica (Novo) 

36. Fitoterapia Aplicada à Prática Clínica (Novo) 

37. Fisioterapia em Terapia Intensiva 

38. Formação Básica em Plantas Medicinais e Fitoterapia 

39. Fundamentos Teóricos da Clínica das Psicoses (Novo) 

40. Gestão da Comunicação e Estratégias Organizacionais 

41. Gestão de Negócios 

42. Gestão em Saúde Pública 

43. Gestão Estratégica de Instituição de Ensino (Novo) 

44. Gestão Hospitalar (Novo) 

45. Gestão de Políticas Públicas e Projetos Sociais 

46. Governança e Enfrentamento de Conflitos Socioambientais  

47. Harmonização Orofacial 
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48. Iluminação e Conforto (Novo) 

49. Inovações em Direito Civil e Processo Civil 

50. Marketing e Gestão Estratégica de Comunicação e Informação 

51. MBA Auditoria, Controladoria e Finanças 

52. MBA Gestão e Controladoria e Contabilidade Pública 

53. MBA Gestão da Qualidade e Produtividade Lean Seis Sigma 

54. MBA Gestão Estratégica de Cooperativas 

55. MBA Manejo de Pastagem (Novo) 

56. MBA Planejamento Tributário 

57. Odontologia Hospitalar (Novo) 

58. Ortodontia 

59. Perícia Contábil (Novo) 

60. Produção de Bovinos de Corte e Leite 

61. Projeto Estrutural e Fundações 

62. Prótese Dental/ Reabilitação Oral 

63. Psicologia Escolar e Educacional 

64. Psicologia/ Psicanálise: clínica com crianças e adolescentes 

65. Psicopedagogia 

66. Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque cognitivo-comportamental 
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67. Saúde, Ambiente e Inovação (Novo) 

68. Tecnologia Farmacêutica e de Cosméticos (Novo) 

69. Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Novo) 

70. Terapia Familiar e de Casal (Novo) 

71. Urgência e Emergência 

 

5.3 EXPANSÃO DA OFERTA DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU  

  

Atualmente, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE possui um 

mestrado interdisciplinar em Gestão Integrada do Território e um Doutorado 

interinstitucional em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, sendo 

este interdisciplinar em Ciências Humanas.  

Na perspectiva de ampliar a sua atuação na pós-graduação stricto sensu 

mantendo o seu objetivo de cumprir sua missão institucional, em 2019 realizou-se o 

Planejamento Estratégico para Pesquisa e Pós-graduação stricto sensu, onde foi 

aprovada a meta de apresentar três APCNs até o ano de 2021: Doutorado do GIT; 

Mestrado Interdisciplinar Profissional em Saúde, Ambiente e Inovação (buscando 

atender a área da Saúde e afins); e Mestrado Interdisciplinar Profissional em Gestão 

de Conflitos, direitos e humanidades (buscando atender a área do Direito e afins), cuja 

decisão se fundamentou na análise do ambiente interno e externo da UNIVALE.  

O esforço foi se preparar para apresentar três APCN conforme definido no 

Planejamento Estratégico da Pesquisa e Pós-graduação. Nesse quesito merece 

destaque a realização do Doutorado Interinstitucional (DINTER) com o Programa de 

Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de 

Santa Catarina (PPGICH/UFSC), em 2017, cujas vagas foram abertas às IES 

parceiras. O objetivo expresso da parceria é reforçar as condições para a oferta do 

Doutorado pelo GIT/UNIVALE, além de criar condições para se propor dois outros 

APCN de Mestrado Interdisciplinar Profissional, um com o eixo na área de Saúde e 
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outro com eixo na área do Direito. Professores do corpo docente permanente do 

Programa GIT/UNIVALE atuam como coorientadores dos discentes do DINTER. O 

DINTER em curso, sediado na UNIVALE, conta com alunos que são docentes da 

UNIVALE e de IFES parceiras do Programa GIT/UNIVALE, sediadas em sua região 

de inserção (UFJF e IFMG, em Governador Valadares; UFVJM, em Teófilo Otoni).  

A apresentação da proposta do Doutorado em Gestão Integrada do Território 

é fruto do amadurecimento dos 10 anos do Programa Gestão Integrada do Território 

(Programa GIT/UNIVALE – curso Mestrado), que se alicerça no diálogo com o 

ambiente interno e ambiente externo da UNIVALE. O desenvolvimento do Programa 

está fortemente vinculado ao diálogo empreendido com o poder público regional, a 

sociedade civil e com os movimentos sociais e ambientais. As temáticas que são 

abraçadas pelo Programa emergem desses ambientes e são respostas às grandes 

questões que marcam de forma indelével a realidade local e regional, mas que ao 

mesmo tempo são as questões da contemporaneidade. A apresentação da Proposta 

do Doutorado do Programa Gestão Integrada do Território da UNIVALE somente foi 

possível pelo esforço da Universidade, que se manteve fiel ao seu compromisso 

comunitário e ao objetivo de desenvolver pesquisas e ações para responder aos 

desafios colocados pelos problemas locais e regionais, como se apresenta desde o 

primeiro momento, quando da criação da instituição, em 1967.   

O Curso de Mestrado Interdisciplinar Profissional em Saúde, Ambiente e 

Inovação em consonância com esse PDI vem consolidar as políticas de ensino para 

pós-graduação stricto sensu, além da cultura de pesquisa existente nos cursos de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu, bem como nos cursos de graduação 

ofertados pela Universidade. A opção por um curso de pós-graduação stricto sensu 

em Saúde, Ambiente e Inovação, com a proposta de mestrado profissional e 

interdisciplinar, com área de concentração em Saúde, Ambiente e Inovação é reflexo 

da natureza das atividades de ensino, pesquisa, extensão e da visão educacional 

inovadora, empreendedora, comunitária e inclusiva da Universidade.  

Estão presentes, como marco orientador da proposta do novo mestrado 

profissional em Saúde, Ambiente e Inovação, as decisões institucionais explicitadas 

nesse PDI, traduzidas nos objetivos, na função social da Universidade e na 

compreensão da educação como uma prática social. E também, baseado na demanda 

de profissionais de nível superior das diversas áreas do conhecimento por formação 

que visa ao desenvolvimento de competências e habilidades numa perspectiva 
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interdisciplinar, comprometida com as questões que envolvem a Saúde, o Ambiente e 

a Inovação para gerar transformação e soluções criativas aos desafios da sociedade 

contemporânea.  

A implementação desta proposta justifica-se pela necessidade regional de 

profissionais capazes de contextualizar a saúde, o ambiente e a inovação nas suas 

múltiplas dimensões, subjetivas, socioculturais e biológicas, conscientes da 

importância da promoção, recuperação e reabilitação da saúde e ambiente, com perfil 

de atuação inovador em serviços públicos e privados, em consonância com as 

políticas nacionais do país.   

A criação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu na área 

interdisciplinar parte de um diálogo crítico e interdisciplinar que consolida a 

perspectiva central apresentada pela UNIVALE, qual seja, a promoção indissociável 

do ensino, da pesquisa e da extensão, por meio de um ensino de qualidade, do 

desenvolvimento de pesquisas e de projetos conexos à realidade social apresentada, 

agindo em benefício da comunidade, respeitando a liberdade, diversidade e o 

pluralismo de ideias.  

A proposta do Mestrado Interdisciplinar Profissional em Gestão de conflitos, 

direitos e humanidades incentiva o diálogo interdisciplinar, a integração entre os 

diversos ramos do saber das Ciências Humanas e a reflexão crítica sobre problemas 

humanos. E, por fim, coopera e colabora com as instituições, entidades públicas e 

privadas, nacionais e/ou internacionais, na realização de pesquisas, na elaboração de 

projetos e na prestação de serviços, identificando os problemas de interesse social da 

região em que se localiza e prestando-lhes assistência, a fim de promover a cultura e 

o desenvolvimento local.  

Não existem dúvidas sobre a dimensão nacional e internacional das 

temáticas que formam o escopo do Programa GIT. Elas se alicerçam no ambiente 

interno e externo do contexto regional e histórico do Mestrado do Programa 

GIT/UNIVALE e da Proposta para o Doutorado. Essas temáticas são também aquelas 

que aparecem na relação da CAPES como sendo de interesse estratégico, inclusive 

para indução e favorecimento de programas de pós-graduação. Das 16 áreas 

estratégicas apontadas, 11 têm interface direta com a proposta do GIT/UNIVALE: 

segurança pública; direitos humanos; relações étnico-raciais; gênero e sexualidade; 

tecnologias educacionais; envelhecimento humano; saúde e interação com o 



277 
 

 

ambiente; promoção da saúde; desenvolvimento local e regional; desenvolvimento e 

agroecologia e políticas públicas.  

As dissertações produzidas no Programa Gestão Integrada do Território, 

considerando os seus 218 egressos, contemplam as 11 temáticas que a CAPES 

considera como estratégicas, apresentam qualidade e resultados consistentes no que 

se refere às políticas públicas, à promoção da saúde, ao envelhecimento humano, à 

saúde e à interação com o ambiente, desenvolvimento local e regional. A 

autoavaliação também aponta, mesmo que não na mesma quantidade em que 

aparece as temáticas anteriores, a existência de pesquisas envolvendo direitos 

humanos, relações étnico-raciais, gênero e sexualidade e desenvolvimento e 

agroecologia.  

 

5.4 EXPANSÃO DA OFERTA DE CURSOS DE EXTENSÃO  

 

Na perspectiva de expansão da oferta de cursos para a formação profissional 

continuada, os cursos de graduação, por meio dos Núcleos Docentes Estruturantes, 

propuseram cursos para atendimentos às demandas pelos respectivos segmentos 

profissionais, resultando no catálogo de cursos a serem ofertados.  

 

CURSOS DE EXTENSÃO A OFERTAR 

1. A Ozonioterapia na reabilitação da saúde humana e animal 

2. Aplicação de Injetáveis 

3. Aprimoramento de Metodologia Científica e Atividades Acadêmicas 

4. Arquivo de Documentos Oficiais 

5. Auriculoterapia 

6. Acompanhamento terapêutica de crianças com necessidade especiais 
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7. Condutor de Visitantes em Áreas Naturais e Urbanas 

8. Cuidador de Paciente Hospital e Domiciliado 

9. Cuidador Hospitalar e Domiciliado 

10. Curso de Extensão de Inglês Instrumental 

11. Curso de linguagem oral e escrita 

12. Cursos de Informática 

13. Cyberbullying 

14. Desenho arquitetônico 

15. Didática de Ensino Modular na Medicina 

16. Didática do Ensino Superior 

17. Direito Eleitoral  

18. Educação Ambiental 

19. Educomunicação 

20. Eletrocardiograma 

21. Empreendedorismo e Gestão de Qualidade 

22. Endodontia mecanizada para molares 

23. Engenharia Civil e Ambiental e Arquitetura na Administração Pública 

24. Epidemias e Endemias de Caráter Zoonótico 
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25. Epidemiologia e Processo Saúde e Doença 

26. Estabilização e Imobilização de Pacientes 

27. Estudos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

28. Excelência em Recrutamento de Pessoas 

29. Farmacologia Clínica 

30. Ferramentas de Gestão de Processos Acadêmicos 

31. Fotografia 

32. Fundamentos dos Métodos Ágeis 

33. Gestão de Condomínios 

34. Gestão e Estratégias para o Desenvolvimento do Turismo 

35. Gestão em Saúde Pública 

36. Gestão Hotelaria 

37. Gestor de Felicidade Organizacional 

38. GIT HUB 

39. Imersão em Harmonização Orofacial 

40. Inglês Instrumental 

41. Inglês Instrumental para a área médica 

42. Introdução ao Excel 
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43. Lavajato – Cuidador de Veículos 

44. LIBRAS para Área Média 

45. Linguagem Oral e Escrita 

46. Manejo de Caprinos Leiteiros 

47. Mediação e Conciliação 

48. Medicina Legal 

49. Mestre de Obras 

50. Metodologias Participativas para enfrentamento de conflitos socioambientais 

51. Meu Primeiro Negócio 

52. Minicurso: Introdução ao Excel 

53. Monitor Escolar de Crianças com Deficiências 

54. MS PROJECT 

55. Oficina Mão na Massa Curso de Excel 

56. Oficina Mão na Massa Elaboração de Artigos 

57. Oficina Mão na Massa Elaboração de Resumos 

58. Oficina Mão na Massa Normas da ABNT 

59. Planejamento e gerenciamento de obras e projetos 

60. Primeiros Socorros 

61. Produção de Recursos Audiovisuais 
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62. Profissionais de Saúde e o Atendimento das Pessoas com Deficiências 

63. Psicodrama 

64. Redação de Documentos Oficiais 

65. Redes Sociais e Saúde Mental 

66. Secretaria Escolar 

67. Tecnologias Bim (especificar) 

68. Training 

69. Tratamento de Feridas 

70. Urgência e Emergência 

  

5.6 POLOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE foi credenciada para a oferta 

de graduação e pós-graduação na modalidade a distância no ano de 2017, iniciando 

suas atividades de oferta de cursos apenas na sede. Tem como previsão futura na 

vigência deste PDI a implantação de cinquenta polos, iniciando a partir de 2022 um 

estudo de viabilidade nos municípios da região. Considerando o histórico da cidade e 

região na migração para os Estados Unidos, há previsão de implantação de polos 

nesse país a partir da identificação dos estados com mais emigrantes, mediante 

autorização para oferta de cursos totalmente online.  

Nos polos de apoio presencial, serão realizadas atividades acadêmicas, 

pedagógicas e de secretaria, com o atendimento dos professores, tutores, 

coordenadores, aplicação de provas presenciais, atividades de estudo, acesso aos 

sistemas on-line e defesas de trabalhos de conclusão de curso, o que será efetivo na 
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execução dos cursos no Polo Presencial, atendendo o disposto na Portaria Normativa 

nº 11, de 20 de junho de 2017 - Art. 11 que institui:   

  

O polo EaD deverá apresentar identificação inequívoca da IES 
responsável pela oferta dos cursos, manter infraestrutura física, 
tecnológica e de pessoal adequada ao projeto pedagógico dos cursos 
a ele vinculados, ao quantitativo de estudantes matriculados e à 
legislação específica, para a realização das atividades presenciais, 
especialmente: I - salas de aula ou auditório; II - laboratório de 
informática; III - laboratórios específicos presenciais ou virtuais; IV - 
sala de tutoria; V - ambiente para apoio técnico-administrativo; VI - 
acervo físico ou digital de bibliografias básica e complementar; VII - 
recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação -TIC; e VIII - 
organização dos conteúdos digitais.  

 

A partir do estudo realizado, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE se 

propõe a realizar uma ação anual estratégica para identificação de parceiros para a 

instalação de polos nos locais estratégicos identificados. Os polos serão criados 

mediante ato próprio do Conselho Superior Universitário, e cadastrados no sistema e-

MEC com as respectivas vinculações de cursos, vagas, em conformidade com as 

disposições definidas em editais de processos seletivos e registros acadêmicos. 

Conforme apresenta a Política Institucional para a modalidade a distância, a 

UNIVALE reconhece a expansão da Educação a Distância (EaD) no cenário 

educacional brasileiro e no contexto da sua missão institucional desenvolve essa 

modalidade visando inovar, flexibilizar e democratizar o acesso à educação. 

Utilizando-se das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), implementa 

processos de formação que primam pela interação, socialização das vivências 

necessárias à construção do conhecimento e a inovação das práticas educacionais 

condizentes às necessidades da sociedade contemporânea. Alinhada às diretrizes 

nacionais e marcos regulatórios vigentes, compreende a EaD como uma modalidade 

educacional na qual a mediação didática e pedagógica dos processos de ensino e 

aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e práticas desenvolvidas por estudantes e profissionais da 

educação em lugares e tempos diversos. 

A instalação de polos de EaD poderá ocorrer em regime de parceria da 

UNIVALE com outras pessoas jurídicas, preferencialmente em instalações da 

instituição de ensino, exclusivamente para fins de funcionamento de polo de EaD, 
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respeitado o limite da capacidade de atendimento de estudantes, devendo assegurar 

a estrutura definida pela Instituição no Anexo C.  

  

5.7 CAMPUS FORA DE SEDE  

  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem previsão de implantação 

de Campus fora de sede mediante mobilização da comunidade de região com 

demanda específica. A definição do local depende de estudo de viabilidade para o 

funcionamento, envolvendo questões orçamentárias e pedagógicas.   
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6 PERFIL DO CORPO DOCENTE E POLÍTICAS DE PESSOAL 

 

6.1 CORPO DOCENTE  

 

O corpo docente da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE é constituído 

pelos professores integrantes do seu quadro de pessoal, estabelecido pela entidade 

mantenedora, e dos professores visitantes ou colaboradores.  

Conforme o Plano de Carreira Acadêmica da UNIVALE, o Quadro de 

Carreira Docente, constitui-se de uma estrutura de classificação, regras de progressão 

e hierarquização de remuneração dos seus docentes, com base em sua titulação, 

tempo de serviço e pontuação por produção e desempenho acadêmico. 

A UNIVALE busca um perfil de docentes, que por seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes tenham condições de desenvolver as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, engajados na filosofia da instituição, ministrando aulas na 

graduação presencial, a distância e na pós-graduação; atuando na orientação de 

trabalhos de conclusão de cursos, de iniciação científica e nos campos de estágio; 

desenvolvendo pesquisas e atividades de extensão, dentre outras competências 

relacionadas à docência do ensino superior. 

Nessa perspectiva, a contratação de docentes está vinculada à capacidade 

de contribuir para a formação do graduando com o perfil definido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Para 

compor seu quadro funcional, a UNIVALE prioriza docentes com titulação de mestrado 

e doutorado com formação na área de conhecimento do curso e com experiência 

profissional acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois anos, buscando manter 

os percentuais legais, exigidos pelo Inep/MEC.  

Em conformidade ao Plano de Carreira Docente, a Carreira Acadêmica na 

UNIVALE compreende três regimes de trabalho que são resultado da soma de todo o 

tempo de atividades acadêmicas ligadas à UNIVALE, realizadas pelo professor e 

pelas quais recebe remuneração específica.  

O enquadramento do professor no regime de trabalho será realizado pelo 

cômputo de todas as horas vinculadas à UNIVALE dedicadas às atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, planejamento e gestão acadêmica, produção didática e científica, 



285 
 

 

processos de avaliação, atendimento à comunidade em programas acadêmicos e 

demais atividades acadêmicas. 

Os professores visitantes ou colaboradores têm suas atribuições e encargos 

definidos em normas específicas, aprovadas pelo Conselho Universitário e são 

contratados em caráter eventual e temporário para ministrar cursos, 

disciplinas/módulos ou atividades de magistério superior, por período não superior a 

dois anos.  

Os docentes da UNIVALE consistem no seu capital humano, considerado na 

Instituição como o seu bem mais precioso. Em função do estilo de gestão democrática 

e participativa por excelência, adotado pela Reitoria, são as pessoas que constroem 

a instituição, seu clima de trabalho, condição para que essa participação seja 

consistente e sólida, na direção da concretização da missão institucional e de sua 

visão.   

 

6.1.1 Critérios de seleção e contratação  

  

A contratação de docentes está vinculada à capacidade do futuro docente 

em contribuir para a formação do egresso com o perfil definido, tanto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos quanto no perfil estipulado nos valores 

institucionais e no Projeto Pedagógico do Curso.  

Para compor seu quadro funcional, a Instituição busca, preferencialmente, 

docentes mestres e doutores com formação adequada aos projetos pedagógicos dos 

cursos e experiência profissional acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois 

anos. Também, considera, de acordo com a necessidade dos cursos e da Instituição, 

bem como, de acordo com a legislação em vigor, o regime de trabalho em tempo 

Parcial ou Integral, além do horista.  

Entende-se como adequação do docente ao projeto pedagógico do curso a 

sua capacidade em contribuir, de forma efetiva, para a orientação dos alunos na 

construção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Isso significa, em 

termos gerais, a contribuição para a formação de profissionais aptos a tomar decisões, 

fundamentadas em princípios científicos, com atitudes profissionais dentro dos 

princípios da ética e da responsabilidade social.  
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A forma de contratação e os critérios de avaliação de desempenho são 

regulamentados pela Instituição, levando-se em conta as especificidades dos cursos 

e disciplinas/módulos ofertadas nas modalidades de ensino presencial e a distância.  

Considerando as exigências para a formação do profissional do milênio, 

definidas pela UNESCO, o rigor metodológico dos processos avaliativos interno e 

externo, o compromisso institucional com a oferta do ensino de qualidade e as 

orientações legais, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE realiza o processo 

de recrutamento de docentes, por meio de processo público, com periodicidade 

semestral, com vistas ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação, 

constituído por 3 (três) etapas:  

I. é selecionado, dentre os candidatos inscritos, o que apresentar melhor 

qualificação profissional e acadêmica, experiência na área e produção 

científica, por meio de análise do Curriculum Lattes;  

II. após a seleção de Curriculum Lattes, o candidato à docência será 

submetido à avaliação do seu perfil didático-pedagógico, por comissão 

específica, assim constituída:  

a) coordenador do Curso em que o professor será vinculado;  

b) 1 professor representante da área em que se registra a vacância;  

c) 1 pedagogo do corpo institucional ou professor com formação, em 

nível de graduação ou pós em Educação.   

III. o candidato aprovado na avaliação do seu perfil didático-pedagógico 

será submetido à entrevista específica do curso e avaliação psicológica.    

A contratação é de responsabilidade da entidade mantenedora e em 

conformidade com a legislação trabalhista. A contratação é feita por período mínimo 

de experiência, pendente a sua continuidade dos resultados positivos da avaliação 

institucional.  

O processo seletivo para substituição é o mesmo para ingresso habitual. O 

docente deve passar por um processo seletivo, mediante banca examinadora, mesmo 

que o contrato seja por prazo determinado.  

Sempre que necessário, são contratados professores substitutos para 

exercer atividades acadêmicas com prazo de permanência estabelecido.  
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6.1.2 Regime de Trabalho e Titulação  

  

Em atendimento ao Decreto nº 9.235/2017, a Universidade Vale do Rio Doce 

- UNIVALE possui um quadro de docentes que se distribui quanto ao regime de 

trabalho como: Professores em Regime Horista, Professores em Regime de Tempo 

Parcial e Professores em Regime de Tempo Integral. Esse último se caracteriza por 

professores com, no mínimo, 40 horas semanais com, pelo menos, 50% em atividades 

que não sejam de ensino; o segundo é para docentes com, no mínimo, 12 horas 

semanais, sendo, pelo menos, 25% do tempo dedicado a atividades que não sejam 

de ensino. O quadro de horistas é integrado por docentes que não têm ou não desejam 

assumir encargos mínimos para serem enquadrados em regime de tempo contínuo, 

apenas ministrando aulas.  

O perfil acadêmico do corpo docente da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE é constituído por professores com qualificação acadêmica em programas 

de mestrado e doutorado, havendo contratação de especialistas em casos 

excepcionais de valorização da renomada experiência profissional na área, 

considerando a carência desses profissionais com mestrado e doutorado na região. A 

instituição zela pelo cumprimento dos requisitos legais referente à titulação e regime 

de trabalho dos professores.  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE leva em consideração a 

necessidade dos cursos e da Instituição, para a contratação de docentes em regime 

de tempo parcial e de tempo integral.  

Essa classificação considera as determinações do plano de cargos e salários 

e a ascensão e projeção de carreira, tanto na horizontal quanto na vertical.  

Considerando o trecho do plano citado abaixo:  

Art. 12 A Carreira Acadêmica da UNIVALE compreende três regimes de 

trabalho que são resultado da soma de todo o tempo de atividades acadêmicas ligadas 

à UNIVALE, realizadas pelo professor e pelas quais recebe remuneração específica. 

São eles:  

I – Tempo Integral (TI): quando a jornada semanal, somadas todas as 

horas dedicadas à UNIVALE, for de 40 horas de atividades acadêmicas, respeitado o 

limite máximo de 20 horas semanais em aulas, assim consideradas como a unidade 

de atividade docente que envolve ensino, aprendizagem e classe regular de alunos, 
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e, pelo menos, 20 horas semanais em outras atividades tais como pesquisa, extensão, 

planejamento e gestão acadêmica, atendimento e orientação de alunos, produção 

didática e científica, processos de avaliação, atendimento à comunidade em 

programas acadêmicos e demais atividades que lhe sejam atribuídas.   

II – Tempo Parcial (DP): quando a jornada semanal, somadas todas as 

horas dedicadas à UNIVALE, for igual ou superior a 12 horas de atividades 

acadêmicas, respeitado o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) deste tempo em 

outras atividades acadêmicas que não envolvam ensino, aprendizagem e classe 

regular de alunos, como disposto no item anterior.  

III – Horista: regime de trabalho quando não atender aos requisitos dos 

itens I e II e desenvolver apenas atividade de ensino, aprendizagem e classe regular 

de alunos ligada à UNIVALE, independentemente da carga horária contratada.   

Parágrafo único A aula, assim considerada a unidade de atividade docente 

que envolve ensino, aprendizagem e classe regular de alunos, necessária ao 

cumprimento da carga horária de disciplinas constantes da Matriz Curricular, terá a 

duração definida nos instrumentos normativos da categoria dos professores para a 

“hora-aula”.  

Art. 13 O enquadramento do professor no regime de trabalho será realizado 

pelo cômputo de todas as horas vinculadas à UNIVALE dedicadas às atividades de 

ensino, pesquisa, extensão, planejamento e gestão acadêmica, produção didática e 

científica, processos de avaliação, atendimento à comunidade em programas 

acadêmicos e demais atividades acadêmicas.    

Art. 14 O professor poderá desenvolver outros serviços não docentes para 

a UNIVALE, por meio da assinatura de respectivo contrato, o qual não terá qualquer 

ligação com o vínculo docente regido por este Plano de Carreira Acadêmica.   

Art. 15 Todos os docentes efetivos devem realizar atividades de ensino, 

somente podendo ser dispensados dessas atividades por expressa autorização do 

Reitor.  

Parágrafo único - O docente efetivo, nomeado para ocupar cargo de gestão 

superior da UNIVALE ou cargos ligados à gestão do ensino, da pesquisa ou da 

extensão, poderá, a critério da Reitoria, ser dispensado das atividades de ensino, que 

deverá ser imediatamente registrado no Planejamento Acadêmico (PLACAD).  

Considerando a docência na educação superior como uma profissão de 

suma importância no processo de ensino-aprendizagem, a Universidade Vale do Rio 



289 
 

 

Doce - UNIVALE entende que para exercê-la, como regra, é necessário que os 

professores apresentem a experiência solidificada e a titulação compatível com a área 

de atuação. A composição do corpo docente atende aos critérios estabelecidos no 

Artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.   

A documentação comprobatória da titulação dos docentes fica disponível 

nas pastas individuais em arquivo físico. Para ser admitido o candidato deve 

apresentar, no mínimo, o título de Especialista ou diploma de Mestrado e/ou 

Doutorado. Na busca contínua pela excelência acadêmica, procura-se, nos processos 

de seleção docente, privilegiar os professores com reconhecida experiência 

profissional em sua área de atuação e formação. Assim, a universidade atende à 

exigência do Decreto nº 9.235/2017 e da Portaria nº 23/2017.  

Em caráter eventual e por prazo determinado, a Universidade Vale do Rio 

Doce - UNIVALE poderá contar com a participação de professores 

visitantes/convidados, de comprovada qualificação acadêmica ou profissional, para 

desenvolvimento de atividades/programas de ensino, pesquisa/iniciação científica e 

extensão, bem como de professores substitutos nos impedimentos temporários de 

docentes da Instituição.  

Os requisitos são listados em cada edital de seleção, com a pontuação 

atribuída para a classificação no processo seletivo, sendo que o processo considera 

os critérios de abertura de vagas e crescimento de carreira previstos no plano de 

cargos e salários da UNIVALE, conforme citado abaixo:  

Art. 2º A Carreira Acadêmica na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, 

como estrutura de organização, classificação, avaliação, promoção e remuneração 

dos docentes que compõem seu Quadro de Pessoal, compreende as atividades de 

Ensino, Pesquisa, Extensão, Administração Acadêmica e demais atividades 

acadêmicas.  

§1º O Quadro de Carreira Docente da UNIVALE, constitui-se de uma 

estrutura de classificação, regras de progressão e hierarquização de remuneração dos 

seus docentes, com base em sua titulação, tempo de serviço e pontuação por 

produção e desempenho acadêmico.  

§2º O Quadro de Carreira Docente instituído neste instrumento é restrito aos 

profissionais docentes que atuam na Educação Superior da UNIVALE.   

Art. 3º O Corpo Docente Permanente da UNIVALE, para efeito desta 

regulamentação, é integrado por:   
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I – docentes Efetivos.  

§1º São aceitos pela UNIVALE, como docente colaborador, conforme 

alinhamento aos seguintes perfis:  

I – docente Visitante;  

II – docente em Regime Emergencial.  

§2º O Quadro da Carreira Acadêmica da UNIVALE será composto 

exclusivamente pelos Professores Permanentes, observando-se para o respectivo 

ingresso o disposto na Seção VIII do Capítulo I deste Plano.  

§3º Todos os docentes que atuam na UNIVALE são contratados em nome 

da FPF.   

§4º Os Docentes Visitantes e os Docentes em Regime Emergencial não 

fazem parte do Plano de Carreira Docente da UNIVALE por integrarem o perfil docente 

colaborador.  

 Para a UNIVALE tem elevada importância a experiência no magistério 

superior e a experiência profissional não acadêmica, principalmente no que se refere 

ao desempenho profissional na área para a qual o docente contribui para a formação 

dos alunos do curso. Esta experiência fica evidenciada na documentação acadêmica 

e profissional entregue pelos professores contratados, bem como, em sua atualização 

constante, um dos critérios necessários, no processo de mobilidade no Plano de 

Carreira Docente. 

  

6.1.3 Política de Estímulo e Difusão para a Produção Acadêmica Docente  

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE compreende que o estímulo e 

a difusão das produções acadêmicas se configuram em componente fundamental de 

expressão da sua missão institucional. Entende-se por difusão do conhecimento, as 

formas que tornam públicas as produções realizadas na Instituição. A percepção 

institucional de que é importante que as vozes dos docentes, discentes e 

pesquisadores transformem-se em registro escrito facilitando a proposição de 

instrumentos, tais como: oficinas, seminários, simpósios, entre outros, que incentivem 

a produção e a divulgação de artigos e ensaios em eventos e publicações próprias e 

externas.   
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Ao ingressar na Instituição, os docentes iniciam um programa de formação, 

que faz parte da política de capacitação e qualificação docente, com ações específicas 

de capacitação e formação continuada, traduzidas em cursos de qualificação e 

atualização presenciais e a distância, atividades de extensão, incentivo às estratégias 

de pesquisa e inovação, além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-

graduação. Tais ações têm por finalidade oferecer formação didática e pedagógica 

para seus professores e contribuir na atualização e aprofundamento de seu corpo 

docente nos processos acadêmicos de ensino-aprendizagem articulados à pesquisa 

e à extensão.   

As ações formativas visam agregar o domínio do conhecimento científico 

específico de sua área e as competências pedagógicas necessárias ao exercício da 

docência, às produções científicas e incentivam a participação dos docentes em 

eventos de âmbito local, nacional e internacional, incluindo a organização e publicação 

de revista acadêmico-científica.  

A UNIVALE, nestes termos, na perspectiva de garantir a efetividade de sua 

política e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica docente, incentiva 

seus professores a participarem de eventos acadêmicos (simpósios, seminários, 

congressos) locais, nacionais e internacionais em que possam apresentar e submeter 

a discussão entre pares a sua produção. Também estimula os cursos de graduação e 

pós-graduação, além das áreas de ensino e pesquisa, a organizarem eventos em que 

não só os corpos docente e discente apresentem seus trabalhos, mas também 

acolham profissionais de outras Instituições que possam dialogar a partir de uma 

posição diversa de pesquisa e reflexão organizada. Pode-se destacar o Simpósio de 

Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE que acontece anualmente desde 2003, 

ininterruptamente. Um espaço para o diálogo e a socialização da produção acadêmica 

e científica empreendida na universidade e/ou por seus atores em parcerias com 

outras instituições.  

A produção acadêmica tem papel fundamental no desenvolvimento 

institucional e social, influenciando diretamente na qualidade de formação dos 

estudantes.   

A Política de Estímulo e Difusão para a Produção Acadêmica Docente da 

UNIVALE tem por objetivo estimular a difusão das produções acadêmicas na 

graduação e pós-graduação, promovendo a divulgação dos conhecimentos 

científicos, didático-pedagógicos, tecnológicos, artísticos e culturais que constituem 
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patrimônio da humanidade. Com ela, pretende-se levar ao conhecimento da 

sociedade a produção acadêmica institucional, no sentido de cumprir a função social 

da Instituição, buscando aliar ensino, pesquisa e extensão.   

Essa política objetiva, ainda, ampliar a publicação nacional e internacional 

em veículos qualificados, prioritariamente indexados nas bases WebQualis/CAPES, 

Scopus, entre outros; fortalecer a cooperação de pesquisa junto às instituições 

parceiras; estimular a constituição de novos grupos de pesquisa, bem como consolidar 

os existentes com a expansão das suas atividades de pesquisa e desenvolvimento; 

incentivar a mobilidade dos pesquisadores e a consequente visibilidade das suas 

pesquisas com o estímulo à participação em conferências científicas e/ou 

tecnológicas.  

Com relação ao incentivo à produção acadêmica, tecnológica e cultural 

qualificada, foram definidos os seguintes objetivos:   

I. realizar o monitoramento da produção científica na UNIVALE;   

II. estimular a participação de docentes, colaboradores e de alunos em eventos 

nacionais e internacionais;   

III. alentar a participação em cursos de idiomas, visando à capacitação das 

pessoas para vivenciar a experiência de intercâmbio educacional;   

IV. fomentar interfaces entre atividades de pesquisa, ensino e extensão.  

Para garantir a implementação dessa política referida, a instituição 

estabelece como instrumentos e ações de estímulo à difusão de produções 

acadêmicas docentes:   

I. incentivo à organização de eventos em que não só corpo docente e discente 

apresentem seus trabalhos, mas que também acolham profissionais de 

outras instituições e sejam abertos à comunidade;   

II. estímulo à participação de docentes em eventos científicos para 

apresentação de seus resultados de pesquisa, flexibilizando o horário de 

trabalho para possibilitar a ausência do professor;   

III. apoio aos grupos de pesquisa e aos projetos de pesquisa deles derivados;  

IV. apoio à iniciação científica e realização de simpósios anuais de iniciação 

científica.  

Podemos citar a participação de alguns professores em eventos nacionais e 

internacionais viabilizados pela instituição conforme abaixo:   
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Prof. Dr. Mauro Augusto dos Santos:   

  

• XI Encontro Nacional sobre Migrações. 9 e 10/10/2019 • Cyber & Cloud 

Experience. 23 a 27/11/2020  

• Data Universe. 28/09 a 02/10/2020.   

• XIV Colóquio Internacional Educação Contemporaneidade. EDUCON 

2020  

(24 a 25/09/2020)  

Profa. Dra. Maria Celeste Reis Fernandes de Souza:  

• XIII Colóquio Internacional Educação Contemporaneidade. EDUCON 

2020 (19 a 21/09/2019)  

• 17º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE. 25 a 

27/09/2019  

• XIV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. - EDUCON 

2020  (24 a 25/09/2020)  

• 18º  Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE. 17 a  

24/10/2020  

Profa. Dra. Sueli Siqueira:  

• IIº Seminário do Observatório da Migração Internacional do Estado de 

Minas Gerais ‐ OBMinas IV Seminário Imigração e Emigração 

Internacional no Cenário de Mudanças Globais no Início do Século XXI. 10 

e 11/06/2019  

• IV Seminário Ligações Migratórias Contemporâneas. Brasil, Portugal e 

Estados Unidos. 16/12/2019  

• XXXVII International Congress of the Latin American Studies Association   

(24 a 27/05/2019, Boston, USA.  LASA - Latin American Studies  

Association.   

• XI Encontro Nacional sobre Migrações. São Paulo, 9 e 10/10/2019.  

• Fluxos Migratórios e Tráfico de Seres Humanos. 08 e 09/07/2020  

  

Profa. Dra. Fernanda Cristina de Paula:  
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• XIV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. - EDUCON 

2020  (24 a 25/09/2020). 

• IV Encontro Redes Digitais e Culturas Ativistas. 06 a 08/10/2020.  

• 18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE. 17 a  

24/10/2020  

Profa. Dra. Patrícia Falco Genovez  

• 18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE.  17 a 

24/10/2020  

• 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 01 a 10/12/2020  

• 9º Congresso Internacional Interdisciplinar em Ciências Sociais e 

Humanidades. 17 a 19/11/2020.  

  

Profa. Dra. Renata Campos  

• III Seminário "Cidades, Territórios e Direito.  2020.  

• V Seminário Integrado do Rio Doce (SIRD). 20/10 a 06/11/ 2020.   

  

Destacam-se como algumas das ações de estímulo e difusão para a 

produção acadêmica docente com resultados exitosos e inovadores:   

I. o Prêmio Inovação, uma iniciativa da Pró-reitoria de Graduação- 

PROGRAD, que foi instituído em 2016, tendo como objetivo incentivar e 

reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e consequentemente 

difusão das produções acadêmicas. Este evento premia todos os 

professores e a partir de 2021 colaboradores que se destacaram por 

buscarem um jeito novo e modernizado para o processo de ensino-

aprendizagem, dando visibilidade à UNIVALE. Importante ressaltar que foi 

elaborado um E-book com todos os trabalhos premiados;  

II. o livro “Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da 

UNIVALE”. Uma obra organizada a partir de relatos de práticas 

interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas pelos 

cursos de graduação da Universidade Vale do Rio Doce, entre os anos de 

2016 e 2018, colocando à disposição da comunidade acadêmica e 

científica os resultados dessas experiências, a integração e diálogo 

intercursos, os sucessos e desafios, demonstrando a consolidação de um 
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ensino comprometido com a formação dos estudantes para a 

compreensão da complexidade nas quais se veem imersos, e para 

atuação em equipes interdisciplinares e multiprofissionais;   

III. Revista Científica da Faculdade de Ciências da Saúde – FACS, da 

UNIVALE. O periódico, que chegou ao número 26, é qualificado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

com Qualis B5 e já publicou cerca de 13.000 exemplares de tiragem desde 

a sua primeira edição, e teve em 2021 uma edição especial totalmente 

dedicada à Extensão e Pesquisa. A revista é escrita pelos docentes e 

discentes do Núcleo da Saúde da UNIVALE, composto pelos cursos de 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 

Medicina, Psicologia e Odontologia, e aborda diversos assuntos de 

relevância das áreas;   

IV. Revista Engenhar que apresenta 13 anos de tradição marcando sua 

trajetória, com a média de 1500 exemplares de tiragem. O periódico 

mostra as principais atividades do Núcleo de Ciência e Tecnologia da 

UNIVALE, sendo um importante instrumento na difusão das informações 

sobre os cursos e sobre as próprias profissões, abrangendo toda a 

comunidade interna e externa;   

V. Revista Saúde no Campo, uma revista em quadrinhos que nasceu de uma 

dissertação do Programa de Mestrado Gestão Integrada do Território - 

GIT, por iniciativa da Educação Popular em Saúde, de contribuições do 

grupo de pesquisa sobre a bactéria H. Pylori no Córrego dos Melquíades 

e com o apoio institucional teve uma tiragem em torno de 400 unidades 

para a comunidade afetada;   

VI. livro digital Percursos de formação integral: trajetórias interdisciplinares no 

PIBID Pedagogia, que descreve as atividades do projeto institucional da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, intitulado “Educação e 

docências em tempo integral: territórios educativos”, vivenciadas no 

triênio 2014-2016, no âmbito do curso de Pedagogia, com financiamento 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Pibid da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - 

Capes. Esse livro tem por objetivo registrar e compartilhar experiências 

formativas do programa que se materializaram em produção acadêmica, 
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articulação entre teoria e prática e entre as licenciaturas da UNIVALE e o 

campo de atuação docente em Governador Valadares, fazendo desse 

registro um exercício de reflexão, de leitura das experiências percorridas 

pelo curso de Pedagogia e todos interessados na área da Educação;   

VII. o Setor de Gestão Pedagógica procura estimular publicações conjuntas 

com os docentes em congressos e outros eventos da área educacional, 

como forma de estímulo e difusão do conhecimento de maneira 

compartilhada com a comunidade acadêmica;   

VIII. os cursos de graduação têm mudado o formato das apresentações de 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC para artigo científico, fomentando 

assim as publicações junto com os discentes;   

IX. promoção de oficinas de elaboração de resumos científicos com o objetivo 

de contribuir com a escrita de trabalhos para o Simpósio de Pesquisa e 

Iniciação Científica da UNIVALE, inclusive com a realização de 

Seminários e Semanas Acadêmicas visando ao estímulo e à difusão da 

produção acadêmica.  

Importante ressaltar que em 2020, foram contabilizadas 2015 inscrições para 

18º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE, sendo 1132 na 

categoria de ouvintes (equivalente à 56,17% dos participantes) e 883 na categoria de 

apresentação de trabalho (equivalente à 43,83% dos participantes). Nesta edição, em 

razão de sua gratuidade, todos os inscritos, independentemente da modalidade, 

puderam acessar a certificação de participação no sistema de inscrição do evento 

também gratuitamente. Ao final tivemos um total de 931 trabalhos apresentados em 

31 Sessões Temáticas.  

A participação dos estudantes da UNIVALE na 19ª edição do Simpósio de 

Pesquisa e Iniciação Científica se manteve relevante. Do montante de 1503 

participantes no evento, 842 inscritos assinalaram que são discentes de outras 

instituições (equivalente à 56,02%), e 661 participantes (equivalente a 43,98%) se 

identificaram como estudantes dos cursos abaixo elencados da UNIVALE. 
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RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE ESTUDANTES DA UNIVALE 

MATRICULADOS POR CURSO E NÚMERO DE PARTICIPANTES NO SIMPÓSIO 

 

Nome do curso 
Quantidade 

Alunos 

Inscrições 

Confirmadas 

% Inscrições 

Confirmadas 
Ranking 

Administração 42 18 42,86% 6° 

Administração EAD 7 3 42,86% 6° 

Agronomia 33 9 27,27% 12° 

Arquitetura e Urbanismo 83 40 48,19% 4° 

Bacharelado em 

Jornalismo 
27 7 25,93% 13° 

Bacharelado em 

Publicidade e 

Propaganda 

45 3 6,67% 26° 

Biomedicina 10 5 50% 2° 

Ciências Contábeis 78 20 25,64% 14° 

Direito 537 232 43,2% 5° 

Educação Física – 

Bacharelado 
61 26 42,62% 7° 

Enfermagem – 

Bacharelado 
131 36 27,48% 11° 

Engenharia Civil 26 2 7,69% 25° 

Engenharia Civil 

Ambiental 
46 9 19,57% 18° 

Farmácia - Formação 

Generalista 
71 14 19,72% 17° 

Fisioterapia 101 24 23,76% 15° 

Fonoaudiologia 20 2 10% 23° 

Medicina 309 45 14,56% 20° 

Medicina Veterinária 99 8 8,08% 24° 

Mestrado em Gestão 

Integrada do Território 
28 6 21,43% 16° 

Nutrição 39 16 41,03% 8° 
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Odontologia 252 32 12,7% 22° 

Pedagogia - Licenciatura 19 15 78,95% 1° 

Psicologia: Habilitação 

Formação de Psicólogo 
173 52 30,06% 10° 

Pós-graduação Lato 

Sensu Direto Civil e 

Processo Civil EaD 

0 2 50% - 

Pós-gradução Lato 

Sensu Produção de 

Bovinos de Corte e Leite 

0 2 50% - 

Pós-graduação Lato 

Sensu 

Psicologia/Psicanálise: 

Clínica com Crianças e 

Adolescentes EAD 

0 1 50% - 

Pós-graduação Lato 

Sensu Psicopedagogia 

EaD 

0 1 14,56% - 

Pós-graduação Lato 

Sensu Saúde Mental e 

Atenção Psicossocial: 

com enfoque cognitivo-

comportamental EaD 

0 1 37,5% - 

Pós-graduação Lato 

Sensu Docência do 

Ensino Superior EaD 

4 1 25% - 

Sistemas de Informação 

EaD 
44 6 13,64% 21° 

Superior de Tecnologia 

em Designer Gráfico – 

EAD 

16 3 18,75% 19° 

Superior de Tecnologia 

em Estética e Cosmética 
35 17 48,57% 3° 
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Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos 

Humanos EaD 

8 3 37,5% 9° 

Legenda: 

Qtd Alunos -> Quantidade de alunos frequentes no curso durante o período de inscrição. 

Confirmadas -> Inscrições confirmadas. 

% Inscrições Confirmadas -> % de inscrições confirmadas em relação ao número de alunos 

frequentes no curso durante o período de inscrições. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu não entraram no cálculo do ranking. 

 

6.1.4 Política de Capacitação e Qualificação Docente  

 

A Política de Capacitação e Qualificação Docente oportuniza a formação 

para docência e tutoria no âmbito do seu exercício, em consonância com este PDI. A 

partir desta política de incentivo, instituem-se ações específicas de capacitação e 

formação continuada, traduzidas em cursos de qualificação e atualização presenciais 

e a distância, atividades de extensão, incentivo às estratégias de pesquisa e inovação, 

além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação.  

A partir de 2017 iniciou-se a implantação com consolidação em 2019 da 

padronização dos critérios para contratação e seleção de professores e 

coordenadores sempre por meio de publicação de editais externos e internos e 

bancas, buscando a qualificação e competência dos candidatos na área específica do 

conhecimento, valorização da formação, experiência profissional e docência no ensino 

superior, contando com o suporte do Setor de Desenvolvimento Humano, 

Recrutamento e Seleção.   

Os novos professores são capacitados internamente ao ingressarem na 

instituição, com uma formação interdisciplinar, para conhecer as ferramentas do portal 

e orientações pedagógicas buscando o aperfeiçoamento do processo ensino-

aprendizagem.  

A Política de Capacitação e Qualificação Docente da UNIVALE tem por 

objetivo desenvolver e manter a qualidade dos docentes que atuam na IES e está 

estruturada em: apoio à qualificação e titulação de docentes vinculado ao Plano de 

carreira; incentivo à participação em eventos científicos, em Pesquisa/Iniciação 
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Científica e Extensão, viabilizando suas ausências sem prejuízo acadêmico e cursos 

de aperfeiçoamento e capacitação organizados semestralmente pela Universidade.   

A política de capacitação e qualificação docente da UNIVALE visa agregar o 

domínio do conhecimento científico específico de sua área e as competências 

pedagógicas necessárias ao exercício da docência e tutoria com práticas 

consolidadas e institucionalizadas.   

Para tanto, existe a constante preocupação no sentido da intensificação das 

ações de capacitação docentes já existentes, com vistas ao melhor desempenho 

pedagógico dos professores, principalmente daqueles recém-contratados na 

instituição. Há previsão para realizar encontros e estabelecer diálogos com as áreas 

didáticas, no sentido de superar a dicotomia entre formação técnica e formação 

pedagógica.  

Nesse sentido, a Instituição, como parte da Política de Capacitação e 

Qualificação Docente, desenvolve o Programa de Graduação Assistida que tem por 

objetivo dar suporte pedagógico à comunidade acadêmica de forma a ressignificar e 

potencializar as práticas de todos os envolvidos na dimensão pedagógica dos cursos, 

constituindo-se numa possibilidade de transformação das relações estabelecidas.  

Este Programa nasce das reflexões da Gestão Acadêmica e Pedagógica 

quanto às dificuldades apresentadas em vários momentos de formação, tanto dos 

coordenadores dos cursos de graduação da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE, quanto dos professores com suas atividades diárias de gestão e de 

didática, assim como dos indicadores da Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Consideramos ainda, os contextos emergentes ocorridos no ensino superior, que 

perpassam processos sociais e culturais, os dispositivos legais que influenciam a 

gestão estratégica das instituições e as avaliações externas.  

Entre 2016 e 2021 podemos citar como principais eventos de capacitação:  
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Ações de apoio ao 

processo ensino-

aprendizagem 

Ano Setor 

Oficinas: “Habilidades de 

leitura e escrita em questões 

objetivas e discursivas”  

2016 GEPE 

Oficinas: Produção de 

artigos científicos: 

escrevendo a prática 

pedagógica interdisciplinar 

2016 GEPE 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – 

Afinal, por que ainda falar em 

avaliação? 

2016 GEPE 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA – 

TECENDO IDEIAS 

2016 GEPE 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 

ENSINO SUPERIOR: um novo 

desafio  

2016 GEPE 

Formação Metodologias 

Ativas com o curso de 

Fisioterapia 

2017 GEPE 

Tecendo saberes com a 

Medicina 

2017 GEPE 

Tecendo Saberes Farmácia, 

Fisioterapia e Nutrição 

2017 GEPE 

5º Encontro GEG Governador 

Valadares com o curso de 

Pedagogia 

2017 GEPE/NeaD 
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Práticas Metodológicas com 

todos docentes  

2017 GEPE/ASGRAD

/PROGRAD 

3º Café e Prosa 2017 GEPE 

4º Café e Prosa 2017 GEPE 

5º Café e Prosa 2017 GEPE 

Formação PBL - Curso de 

Ciências Contábeis 

2017 GEPE 

A didática no Ensino Superior 

com o curso de Nutrição 

2017 GEPE 

Formação sobre Residência 

Pedagógica - curso de 

Pedagogia 

2017 GEPE 

Grupo de estudos e práticas 

metodológicas com o curso de 

Fisioterapia 

2017 GEPE 

Formação: Afinal, por que 

ainda falar em avaliação?  

2017 GEPE 

CAFÉ COM PROSA: 

Planejamento das atividades 

para 2018/1 e possibilidades 

de integração.   

 2018  GEPE/ 

ASGRAD 

Formação: Novo instrumento 

de avaliação para todos os 

membros do Núcleo Docente 

Estruturante - NDE dos 

cursos de graduação. 

2018 REITORIA/ 

PROGRAD / 

ASGRAD/GEPE 

Formação pedagógica: 

Problematização como 

2018 GEPE 
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estratégia de ensino e 

aprendizagem. 

Formação pedagógica para 

os professores do curso de 

Graduação em Medicina. 

2018 GEPE 

Formação pedagógica: 

Planos de Ensino 

2018  GEPE 

Formação Pedagógica: 

“Ensino Híbrido: o que é e 

como implementar no curso de 

Sistemas de Informação na 

modalidade a distância”. 

2018 GEPE 

Formação Pedagógica: 

WORLD CAFÉ - “Como será a 

UNIVALE do futuro?” 

2018 REITORIA/ 

PROGRAD / 

ASGRAD/GEPE 

Formação Pedagógica: 

Retrospectivas das atividades 

em 2018/2 

2018 GEPE 

Formação pedagógica: 

ferramentas institucionais - 

Novos Docentes 

2018 GEPE 

Formação Pedagógica: 

Metodologias Ativas 

2018 GEPE 

Formação Pedagógica: 

metodologias para diagnóstico 

-PET 

2018 GEPE 

Formação Pedagógica: 

Planos de Ensino 

2019 GEPE 

Formação: Oficina Ensino 

Superior 

2019 GEPE 
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Formação: PBL, ABP E 

PROBLEMATIZAÇÃO COMO 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

2019 GEPE 

Formação: III Workshop 

Experience 

2020 GEPE 

Formação – Cursos de 

Administração e Ciências 

Contábeis: aprendizagem por 

meios digitais é possível? 

2020 GEPE 

Formação: I APRENDIZAGEM 

ÁGIL 

● Formulários Google 

● Auxílio  no atendimento 

aos alunos 

● Orientações sobre uso do 

Google Meet 

● Criar Mapas mentais 

virtuais pelo aplicativo 

goconqr 

2020 GEPE 

Formação: II 

APRENDIZAGEM ÁGIL  

-Ombro amigo virtual 

- Criar Mapas mentais virtuais 

pela plataforma "goconqr" 

- Formulários Google 

2020 GEPE 

Formação: JORNADA 

PEDAGÓGICA 

Processos Avaliativos por 

Meios Virtuais 

2020 GEPE 
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Formação: JORNADA 

PEDAGÓGICA 

Plano de Ensino 

Contingencial: da Teoria à 

Prática 

2020 GEPE 

Formação: IV WORSHOP 

EXPERIENCE – VERSÃO 

ONLINE 

Oficina: Planejar, Avançar E 

Arrasar! 

2020 GEPE 

Formação: WORSHOP 

EXPERIENCE – VERSÃO 

ONLINE 

Oficina: XBox Da Avaliação 

2020 GEPE 

Formação: CAFÉ, PROSA E 

IDEIAS – Flipped Classroom - 

CURSO DE ODONTOLOGIA  

 

2020 GEPE 

Formação: TRILHAS DE 

APRENDIZAGEM 

1- TRILHA DA INOVAÇÃO E 

DAS TECNOLOGIAS 

2- TRILHA DA BIBLIOTECA 

3- Trilha da Avaliação 

4- Trilha Orgulho em Pertencer 

2020 GEPE 

Formação: TRILHAS DE 

APRENDIZAGEM 

1- Trilha do Planejamento e 

Inovação 

2- Trilha: Conversa sobre 

interdisciplinaridade 

2021 GEPE 

CONEXÃO GEPE 2021 GEPE/NEaD 
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1 - Google Classroom 

2 - Google Meet 

3 - Google Forms 

4 - Google Sites 

Oficina “Papel do Estudante 

no processo ensino-

aprendizagem” - estudantes 

do curso de Odontologia 

2021 GEPE 

Reflexões sobre a prática 

docente 

2021 GEPE 

Estratégias metodológicas 

para disciplinas de Fusão e 

Eixos 

2021 GEPE 

Atividade prática: escrita 

acadêmica e oralidade - 

estudantes do 1° período 

núcleo da saúde 

2021 GEPE 

Estudos Técnicos Avaliação 

Externa Virtual in loco de 

cursos e IES: da Teoria à 

Prática 

2021 GEPE/NEaD 

Relação com o saber e a 

gestão do tempo e do 

conhecimento. Qual o meu 

papel? - estudantes do curso 

de Odontologia 

2021 GEPE 

Lives Produção Discursiva: 

oralidade e escrita 

1 - Domínio da linguagem 

formal: habilidade 

indispensável para qualquer 

área de formação 

2021 GEPE 
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2 - Redação Jurídica: 

princípios essenciais para uma 

boa redação 

 

3 - Comunicação e poder: da 

oratória à retórica 

 

4 - Leitura e Escrita na 

universidade: relato de 

experiência dos graduandos 

 

5 - Práticas discursivas da sala 

de aula: o panorama da escrita 

 

Em atendimento às especificidades dos cursos ofertados na modalidade à 

distância, o Núcleo de Educação a Distância realiza formações distintas para os 

professores/tutores dessa modalidade, complementando a formação geral do 

professor:  

  

AÇÕES  

ANO 2021  

Evento on-line de Formação para professores - Metodologias Ativas para docência 

EaD UNIVALE  

Evento on-line de Formação para Docência e Tutoria na Graduação EaD  

Evento on-line de Formação para Estudantes: Um novo começo.   

Evento on-line de Formação para Estudantes: Ambientação AVA 2021.    

Formação Docente: Planejamento de Conteúdos para EaD 
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Grupo de Estudos: Educação Profissional e Tecnológica, referente à atualização 

das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e 

Tecnológica.  

Jornada Pedagógica: Registros Acadêmicos na EaD. 

Formação discente: Planejamento e Estudos em EaD 

6º Seminário EaD: Docência e Tutoria integrada na EaD  

I Fórum da Equipe Multidisciplinar EaD 

ANO 2020  

Evento on-line de Formação para professores - Do presencial ao virtual:    

Perspectivas e desafios na docência online em tempos de pandemia (Covid-19)  

Evento on-line de Formação para Docência e Tutoria na Graduação EaD - 

Acolhimento e apoio para  desenvolvimento das disciplinas na graduação a 

distância.  

Evento on-line de Formação para professores - Covid-19 e as Metodologias Ativas  

Webnário - Laboratórios Virtuais para Ensino nos cursos da UNIVALE  

Webinário - Estratégias para realização de atividade remotas  

Evento on-line Encontro de Boas Vindas do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 

da UNIVALE aos alunos, professores e coordenadores de curso.  

Evento on-line de formação para estudantes - Estratégias práticas para estudos na 

EaD   

Evento on-line OFICINA - Criação de Avaliação na Plataforma AvaliA  

ANO 2019  

Curso on-line: Planejamento de Ensino Modular na Medicina  

Curso on-line: Avaliação dos processos educacionais  

Formação para professores - Ensino Híbrido na EaD. Vamos Avançar?   

Oficina on-line: Prática Docente no AVA UNIVALE  
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5° Seminário EaD: Educação a Distância Vamos Avançar?  

Formação para professores - Do virtual ao presencial: Perspectivas e desafios na 

docência na EaD.  

  

Webinário Conexões EaD - Tendências em Tecnologias Educacional e Educação a 

Educação.   

  

Curso on-line: Docência a Tutoria na EaD    

Curso on-line: Organização Didática para EaD em cursos de Pós-graduação EaD 

UNIVALE  

ANO 2018  

Curso on-line: Docência a Tutoria na EaD   

4° Seminário EaD: Do Online ao Híbrido: As potencialidades da Educação a 

Distância.   

Encontro de Educadores para Transformação Digital na Educação  

Formação de Professores - Plataforma SAGAH  

Formação de Estudantes - Plataforma AVA UNIVALE  

Oferta do curso Estudos em Ambiente Virtual de Aprendizagem para ingressantes 

na graduação EaD.  

ANO 2017  

Curso on-line: Docência a Tutoria na EaD   

3º Seminário EaD UNIVALE  

Encontros de formação de professores para produção de material e PPC de cursos 

de Pós-graduação Lato Sensu  

  

Com o intuito de promover a melhoria contínua da prática docente, dos 

projetos pedagógicos e dos processos acadêmicos-administrativos, a instituição por 

meio do Setor de Gestão Pedagógica – GEPE, Núcleo de Educação a Distância - 
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NEAD, Setor de Pós-graduação Lato Sensu – SPG e demais setores, orienta os 

docentes nos seguintes aspectos:  

  

I. Quanto ao PDI da UNIVALE:  

a) Missão, visão, valores, negócio e diretrizes.  

b) Objetivos institucionais e o contexto regional.  

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

curso.  

  

II. Quanto ao PPC do curso:  

a) Objetivos do curso.  

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

do egresso.  

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

do curso.  

  

III. Plano de ensino e plano de aula:  

a) Metodologia de ensino, associada aos objetivos da disciplina 

ministrada.  

b) Elaboração de materiais e metodologias.  

c) Metodologia de avaliação e tratamento dos resultados.  

d) Atuação do Núcleo Docente Estruturante e do colegiado de curso.  

e) Encontros  presenciais  e  atividades  em  ambiente 

 virtual  de aprendizagem.  

f) Sistema de acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos 

alunos.  

  

Além disso, na operacionalização das atividades de qualificação, os 

aspectos da organização pedagógica serão tratados pelo GEPE e NEAD. Em 

continuidade, os aspectos conceituais e profissionais específicos do curso serão 
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tratados pela coordenação de curso, pelo NDE, por especialistas reconhecidos pelo 

mercado de trabalho e pelo suporte pedagógico.  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE estimula a qualificação 

acadêmica por meio de:  

I. critérios de admissão objetivos que priorizem a titulação, a 

experiência docente e a disponibilidade;  

II. plano de incentivo à capacitação docente (cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu com política de descontos);  

III. incentivo à participação docente em cursos e estágios na área de 

atuação;  

IV. fomento à participação docente em eventos científicos, técnicos, 

artísticos e culturais, com flexibilidade de horários;  

V. requisitos para progressão na carreira docente que contemplem 

titulação e produtividade, nos termos do Plano de Carreira.  

As necessidades de formação e capacitação são evidenciadas, utilizando 

subsídios dos processos avaliativos internos e externos, além das necessidades 

evidenciadas pelas coordenações de cursos, pela gestão institucional e 

levantamentos feitos com os próprios docentes.   

A UNIVALE promove constantemente a qualificação do seu quadro docente 

por meio de formações, e, dependendo da especificidade, contratam-se empresas 

especializadas na área. São ofertados cursos, palestras, simpósios e treinamentos 

aos seus professores por meio de ações diretas da instituição e/ou por meio de 

parcerias e convênios com empresas especializadas em cada área.  

Incentiva ainda a participação dos docentes em programas de mestrado e 

doutorado recomendados pela CAPES, além de cursos de pós-graduação oferecidos 

pela instituição, com benefício de descontos sistematizados e garantidos por portaria 

da mantenedora.   

O corpo docente da Instituição é capacitado, semestralmente, por meio de 

Encontros e ou Jornadas Pedagógicas, Trilhas de Aprendizagem, Workshop 

Experience que incluem uma programação de oficinas alinhadas ao desenvolvimento 

docente e voltados às questões didático-pedagógicas. Além disso, há um ciclo de 

reuniões diversas com as Pró-reitorias, coordenações de curso, colegiados e NDEs 

dos cursos.  
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A UNIVALE conta com Assessoria de Gestão da Qualidade, responsável 

pela implantação e manutenção do sistema de gestão da qualidade na instituição que 

tem entre suas premissas a capacitação de seus colaboradores nos âmbitos geral e 

específico, em conformidade com suas áreas de atuação, levando em consideração 

as transformações nos campos científico-tecnológicos e das relações sociais.  

A Política de capacitação e qualificação docente ainda conta com o 

Programa Orgulho em Pertencer proposto em 2019 pela Pró-reitoria de Graduação da 

UNIVALE, que almeja resgatar a essência de uma instituição que há mais de 50 anos 

cumpre o papel de oferecer um ensino de qualidade e busca continuamente, como 

entidade educadora a função de mediadora e promotora de reflexões de como utilizar 

o conhecimento para a elaboração de estratégias na promoção da saúde, da paz e do 

bem-estar de toda a comunidade regional.  

O Programa tem como objetivos: preparar os colaboradores para terem 

sensibilidade e empatia para atender com humanismo as comunidades internas e 

externas da FPF/UNIVALE; fortalecer a autoestima dos colaboradores, para que 

estejam preparados para lidar com situações adversas ligadas tanto ao atendimento 

ao público em geral quanto às situações pessoais e de relacionamento com os 

colegas; estabelecer um formato de formação mais humanizada, que se diferencie 

dos antigos modelos mais formais e que, justamente pela mecânica mais leve e 

interativa, promova uma maior apreensão dos conhecimentos desenvolvidos; 

aumentar o nível de satisfação dos colaboradores, para que se sintam mais incluídos 

na universidade e na equipe da qual fazem parte, tendo orgulho de pertencer a ela.  

A capacitação docente e a formação continuada têm por objetivo promover 

ações de atualização técnica, didática e pedagógica do quadro de docentes, 

potencializando o desenvolvimento de competências individuais e coletivas, buscando 

a excelência na qualidade acadêmica e o alcance das metas institucionais.  

  

6.1.5 Procedimentos de acompanhamento e avaliação do desempenho docente  

  

Em conformidade aos princípios filosóficos, pedagógicos e técnico 

metodológicos definidos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UNIVALE, 

alinhado ao PDI e normatizado em seu Regimento Geral, as formas de 

acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho docente 
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pautam-se na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão; no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; na flexibilidade de 

métodos e critérios, para atender às diferenças individuais e especial atenção para as 

peculiaridades locais e regionais; na estrutura orgânica, visando à integração de 

atividades e serviços; na racionalidade de organização, com plena utilização de 

recursos materiais e humanos; e na manutenção da disciplina de governança 

corporativa, em todas as atividades docentes, discentes e administrativas, dentre 

outros princípios.  

Nessa perspectiva, o Colegiado, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e a 

Coordenação do Curso, enquanto órgãos consultivos e deliberativos em matéria 

acadêmica têm atribuições distintas e intercomplementares neste processo, com 

especial relevância do NDE ao qual compete, numa ação de acompanhamento e 

avaliação conjunta com a coordenação do curso, apreciar e validar os Planos de 

Ensino elaborados pelos docentes, a cada semestre letivo.  

O acompanhamento e a avaliação do desempenho dos docentes são de 

responsabilidade do coordenador do curso, tendo como subsídio o relatório avaliativo 

da CPA contendo os dados qualiquantitativos, semestralmente, de cada docente, 

cujos instrumentos de avaliação da CPA são aplicados para cada uma das 

disciplinas/módulos que o docente ministra no respectivo curso, mediante a escuta 

dos estudantes, dos coordenadores e da própria autoavaliação dos docentes. Tais 

resultados são indicados no Relatório de Direcionamento, tomada de decisão 

fundamentadas na avaliação interna e externa do curso e compartilhados por 

feedback das avaliações de cursos de graduação para discentes e docentes.  Esses 

dados são compartilhados com cada professor, tendo como objetivo o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, por meio da análise crítica de seus 

resultados, possibilitando o planejamento e sua execução no semestre subsequente, 

a partir das avaliações.   

Numa ação integrada às suas competências, a Pró-reitoria de Graduação 

(Prograd) em conjunto com a  Assessoria de Graduação (Asgrad) é responsável pelo 

acompanhamento, supervisão e suporte às ações relativas às áreas estratégicas de 

ensino-aprendizagem dos cursos de graduação presencial e EaD, em relação ao 

planejamento acadêmico, supervisão do ensino e acompanhamento das atividades 

docentes, discentes e dos tutores dos cursos ofertados na modalidade EaD, bem 
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como a institucionalização  do sistema interno de avaliação acadêmica permanente, 

permitindo a retroalimentação  do processo de ensino-aprendizagem, com a oferta de 

programas de  capacitação interna do corpo docente e pessoal técnico-administrativo.  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE conta ainda com o Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD),  ao qual compete implementar o Programa de 

Formação de Profissionais para EaD com o objetivo de qualificar docentes, tutores e 

pessoal técnico-administrativo (PTA) para atuar na modalidade EaD, com  modelos 

tecnológicos e digitais materializados em Ambiente Virtual de Aprendizagem, em 

consonância com o Plano de Ensino da disciplina/módulo, bem como a participação 

em processos de avaliação acadêmica dos cursos e de desempenho docente.  

Pelo exposto, as formas de acompanhamento e avaliação do planejamento 

e execução do trabalho docente consiste num processo contínuo tendo início desde a 

seleção e contratação dos docentes, perpassando pela formação didático-pedagógica 

inicial e continuada, pela Assessoria de Graduação/Setor de Gestão Pedagógica 

(GEPE), a avaliação de desempenho pela CPA, por meio de ações, projetos e 

programas de formação e desenvolvimento institucionais, com vistas ao ensino de 

qualidade, cujos registros são devidamente formalizados e sistematizados por atas, 

relatórios, portfólios  e nos  respectivos  portais do professor e coordenador,  com 

vistas à legalidade dos atos acadêmicos, um dos princípios da gestão de qualidade.  

 

6.1.6 Expansão do Corpo Docente  

  

Durante a vigência deste PDI, a estrutura organizacional da Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE será constantemente avaliada, tomando-se em conta as 

demandas de expansão e os aportes tecnológicos disponíveis, de modo que haja 

ajustes, quando necessário, que reflita as melhores práticas de gestão acadêmica e 

administrativa de instituições de ensino superior, sem em consonância com as 

limitações orçamentárias.  

A expansão do corpo docente tem por pressuposto a manutenção dos 

percentuais de qualidade satisfatórios, considerando a legislação vigente e seus 

percentuais para Universidade, portanto, considerados os 100% de docentes, o 

quadro docente será monitorado de modo que se mantenham os percentuais de 
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titulação e regime de trabalho, garantindo, assim, a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem.  

A UNIVALE, considerando o equilíbrio existente e a aprovação orçamentária 

da mantenedora, abre editais para preenchimento de vagas a cada novo período de 

curso em implantação, quando o corpo docente atual já alcançou o limite de horas 

disponibilizado, contando com um quadro coeso, articulado com suas áreas do 

conhecimento.  

 

6.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DE TUTORES  

  

O pessoal técnico-administrativo da Universidade Vale do Rio Doce é 

composto por colaboradores que realizam funções diversas nos espaços de apoio e 

atendimento aos discentes, nos setores de regulação e suporte Acadêmico, como 

Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Espaço A3 – Apoio ao Aluno, nos setores de 

Qualidade, Administrativos e Financeiro, nos Laboratórios Técnicos e específicos, na 

Tecnologia da Informação e na Infraestrutura da Instituição.  

  

6.2.1 Os critérios de seleção e contratação  

  

A contratação de pessoal técnico-administrativo está vinculada às 

necessidades explicitadas em cada projeto pedagógico de curso e às relacionadas ao 

apoio e à gestão das atividades acadêmicas e administrativas, sempre mediante 

processo seletivo.  

O contrato de trabalho está vinculado à CLT, devendo as vagas disponíveis, 

serem preenchidas mediante avaliação da formação e do perfil do candidato, 

coerentes com as atividades a serem desenvolvidas.  

No caso dos tutores para atuação nos cursos e disciplinas/módulos na 

modalidade a distância, a contratação será feita levando-se em conta as 

especificidades dessa modalidade de ensino. A instituição pode optar pela 

contratação de professores tutores e neste caso seu contrato será para a função 

docente.  
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O corpo técnico-administrativo e de tutores é constituído por todos os 

funcionários da Instituição, excetuados os docentes. Se o contrato de trabalho incluir 

a função docente, esta terá prevalência sobre a função técnico-administrativa.  

Quando há necessidade de recrutar pessoal técnico-administrativo 

prevalecem os seguintes princípios:   

I. valorização e aproveitamento dos talentos internos – prática efetuada pela 

movimentação de pessoal (realocações, promoções e transferências 

internas), destacando as vantagens que tal procedimento propicia à 

Instituição, bem como indução a motivação e constante interesse evolutivo 

entre seus colaboradores;    

II. recrutamento no ambiente externo: com base na imagem de solidez e 

credibilidade conquistada pela Instituição, busca-se atrair os melhores 

talentos disponíveis no mercado de trabalho.    

O processo de contratação é feito por meio de seleção, iniciando com a 

formalização da vaga e a publicação do edital, com captação de currículos, com as 

etapas formais de contratação, por entrevista, avaliação psicológica e aplicação de 

provas teóricas e práticas específicas ao cargo, além dos pré-requisitos que o cargo 

requer, tais como: experiência, formação/escolaridade. Além disso, são realizados 

exames médicos de contratação condizentes (audiometria, análises clínicas e outros) 

com os cargos a serem ocupados.  

Os candidatos para o quadro técnico-administrativo e de tutores somente 

podem ser contratados mediante seleção por meio de provas de conhecimentos 

gerais e habilidades específicas para os cargos identificados na divulgação das vagas, 

de forma interna e externa.   

A carreira dos técnicos-administrativos e de tutores será definida pela 

mantenedora, considerando capacitação e desenvolvimento, mérito profissional e 

tempo de serviço.  

O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo é CLT e a carga 

horária está vinculada às necessidades acadêmico-administrativas da Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE.  

O Plano de Carreira dos Funcionários Técnico-administrativos estabelece 

um conjunto de ações voltadas para valorizar as oportunidades de movimentação 

entre diferentes setores da instituição e o reconhecimento da performance dos 

colaboradores de forma coerente com as características humanas e profissionais de 
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cada grupo, permeadas pela constante atenção à qualidade do clima organizacional 

e de vida no trabalho. 

Seu artigo 1º esclarece que ele tem por objetivo regulamentar, disciplinar e 

administrar os cargos e salários do pessoal técnico-administrativo da Fundação 

Percival Farquhar - FPF e suas unidades mantidas, regulando as normas relativas a:  

I - acesso, provimento de cargos e promoções;  

II - movimentações do quadro funcional dentro da Tabela Salarial 

estabelecida pelo Plano;  

III - política de remuneração dos cargos;  

IV - política de gestão do pessoal técnico-administrativo visando à sua 

valorização profissional, em conformidade com as necessidades institucionais.  

O artigo 2º cuida de subdividir o pessoal técnico-administrativo em: 

I - pessoal de apoio compreendendo o cargo de Auxiliar nas funções de 

manutenção, contínuo, porteiro, servente, serviços gerais e disciplinário;  

II - pessoal em funções administrativas e técnicas nos demais cargos. 

A política salarial da FPF, nos termos do Plano Carreira do Pessoal Técnico-

administrativo fundamenta-se numa Estrutura de Cargos e Salários determinada 

internamente pelas análises funcionais e, externamente por meio de consultas ao 

mercado de trabalho.  

  

6.2.2 Políticas de capacitação e qualificação   

  

A Política de Capacitação para o Corpo Técnico-administrativo está centrada 

na seleção e manutenção de profissionais que se destacam pelo caráter e 

competência com que desenvolvem suas atividades, visando contribuir para a 

excelência acadêmica da Instituição.  

Para isso, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE planeja e acompanha 

o desenvolvimento de seus colaboradores, criando oportunidades de aperfeiçoamento 

e capacitação por meio de cursos presenciais ou on-line, palestras, seminários e afins, 

além de possuir a prática de incentivos por meio da concessão de bolsas de estudos 

para graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu.  
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Dessa forma, a Instituição considera que as ações administrativas e de 

suporte acadêmico só terão sucesso se executadas por uma equipe competente, 

motivada e fundamentada por:   

I. boa seleção de colaboradores, alinhada com o perfil institucional 

contando com a colaboração do Setor de Desenvolvimento Humano, 

Recrutamento e Seleção;  

II. adequada gestão de pessoas, exercida pela liderança;   

III. permanente aperfeiçoamento;   

IV. recompensa por desempenho.  

A estruturação dos recursos humanos devidamente qualificados e alinhados 

à filosofia institucional tem como base as seguintes diretrizes:   

I. contratar profissionais com perfil e competências técnicas e 

comportamentais estabelecidas na cultura organizacional;   

II. integrar os profissionais nos processos de Recursos Humanos;   

III. apoiar e motivar a capacitação acadêmica e profissional do corpo de 

profissionais, visando aprimorar os instrumentos e as estratégias de 

atuação no processo do trabalho, atualizando-os periodicamente, conforme 

os avanços da tecnologia disponíveis em suas áreas, integrando-os aos 

interesses institucionais;  

IV. desenvolver competências comportamentais, em consonância com a 

cultura organizacional, de visão de futuro e de missão social e científica;   

IV. incentivar a participação dos profissionais na implementação de suas 

tarefas, instrumentalizando-os para o exercício de suas funções;   

V. buscar uma política de remuneração equiparada ao mercado de atuação, 

coerente à qualificação profissional e com os resultados atingidos;    

VI. promover um clima organizacional humanizado, favorável ao 

desenvolvimento da Instituição, dentro de um ambiente de mútua 

cooperação e respeito. O que se consolida pelo Programa “Orgulho em 

Pertencer”, onde são feitas formações lúdicas e motivacionais em todos os 

setores e também são realizados cafés com equipes, para 

acompanhamento e direcionamento dos trabalhos, ocasiões em que há 

oportunidade para ouvir dúvidas e sugestões e também atualizar as 

equipes sobre as definições estratégicas da FPF/UNIVALE. Em todas as 

suas ações, o programa é apoiado por uma mídia social interna, para 
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integração e compartilhamento de informação entre todos os 

colaboradores.  

A Política de Capacitação para o Corpo Técnico-administrativo objetiva:   

I. estabelecer diretrizes e critérios para a realização de treinamentos, cursos 

e/ou workshops para colaboradores da instituição, desde a identificação 

da necessidade, fornecedor, aplicação, avaliação de satisfação e de 

eficácia e indicadores;   

II. detectar necessidades de formação e, simultaneamente, dar condições 

para o desenvolvimento pessoal, preparo técnico e comportamental, 

necessários para melhorar o seu desempenho profissional;   

III. estimular a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou 

culturais;   

IV. incentivar a formação continuada do corpo técnico-administrativo.  

Em termos de qualificação acadêmica na graduação, são concedidas 

bolsas de graduação para funcionários e seus dependentes, bem como descontos 

em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.  

As bolsas e descontos são importantes para incentivar o desenvolvimento 

profissional na Instituição. Historicamente, vários colaboradores têm se qualificado, 

utilizando esses benefícios e recebendo a oportunidade de progredir na carreira, 

ressaltando-se que entre 2019 e 2021 tivemos mais de 50 beneficiados somente 

entre 2019 a 2021 com bolsas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.    

O quadro de colaboradores técnico-administrativos é estabelecido a partir 

da proposta da Instituição de otimização dos setores administrativos e adequação 

de funcionários. Nessa perspectiva, a UNIVALE adota medidas de otimização, 

redimensionamento e principalmente remanejamento funcional, valorizando a 

qualificação, o desempenho e o perfil profissional dos funcionários.   

A Instituição promove essa valorização principalmente por meio da política 

de editais internos para suprimento de cargos em vacância, e pela concessão da 

bolsas e descontos definidos na política de descontos 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 

e tutores.   

Os docentes/tutores são os atores que mais interagem com os estudantes 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), daí a importância de terem formação 
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acadêmica na área da disciplina, conhecimento especializado dos temas abordados 

e disposição didática para a educação a distância, o que engloba o uso adequado 

de estratégias de comunicação, metodológicas e de relacionamento, além do próprio 

domínio de uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UNIVALE.  

Além disso, docentes/tutores participam de reuniões, recebem suporte 

técnico e pedagógico e têm a oportunidade de trocar informações sobre melhores 

práticas, o que facilita a identificação e adoção de ações inovadoras de retenção e 

sucesso acadêmico dos estudantes.   

A equipe do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é responsável pelo 

aprimoramento e capacitação do corpo de tutores presenciais e a distância da 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. Os tutores recebem suporte técnico e 

pedagógico fornecido pela equipe de NEaD, por meio de reuniões presenciais e a 

distância e troca de informações por meio de recursos de comunicação online.  

 

6.2.3 Expansão do Corpo Técnico-administrativo e de Tutores 

 

Durante a vigência deste PDI, a estrutura organizacional da Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE será constantemente avaliada, tomando-se em conta as 

demandas de expansão e os aportes tecnológicos disponíveis, de modo que haja 

reordenamento, quando necessário, que reflita as melhores práticas de gestão 

acadêmica e administrativa de instituições de ensino superior.  

Para o período de vigência do PDI, está prevista a expansão de cerca de 

10% (dez por cento) do corpo técnico-administrativo, envolvendo a implementação de 

processos e sistemas para a otimização dos serviços prestados; estando esse 

percentual condicionado à expansão da instituição e aprovação orçamentária.  

A expansão considerará os indicadores de acompanhamento deste PDI, 

tanto no que se refere aos indicadores de qualidade da Educação Superior, com foco 

no conceito 5 em todas as avaliações in loco, quanto na oferta de serviços qualificados 

para os docentes e discentes de nossa comunidade.  
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6.3 PROGRAMA ORGULHO EM PERTENCER  

 

O Programa Orgulho em Pertencer #somostodosUNIVALE, idealizado pela 

Pró-reitoria de Graduação, visa à consolidação de relações mais humanizadas, 

conscientes do seu papel e de seus valores de respeito ao ser humano e a empatia 

entre os colaboradores, setores e ainda ao público em geral.   

O Programa foi concebido e está apoiado no diferencial de construir um 

melhor ambiente de trabalho com maior sinergia possível entre os colaboradores e 

está alicerçado sobre quatro pilares:   

I. implantação junto aos colaboradores do Projeto Compartilhar;  

II. realização de Cafés com propósito;  

III. implantação de uma Mídia Social Interna;  

IV. ações de Integração e Humanização.  

São objetivos do Programa Orgulho em Pertencer #somostodosUNIVALE:  

I. preparar os colaboradores para terem sensibilidade e empatia para atender com 

humanismo as comunidades internas e externas da FPF/UNIVALE;   

II. fortalecer a autoestima dos colaboradores, para que estejam preparados para 

lidar com situações adversas ligadas tanto ao atendimento do público em geral 

quanto às situações pessoais e de relacionamento com os colegas;   

III. estabelecer um formato de capacitação e formação mais humanizada, que se 

diferencie dos antigos modelos mais formais e que, justamente pela mecânica 

mais leve e interativa, promova uma maior apreensão dos conhecimentos 

desenvolvidos;   

IV. aumentar o nível de satisfação dos colaboradores, para que se sintam mais 

incluídos na universidade e na equipe da qual fazem parte, tendo orgulho em 

pertencer a ela.   

Como parte da política de pessoal institucional, o Programa Orgulho em 

Pertencer #somostodosUNIVALE é inovador na cultura da FPF/UNIVALE, que 

promoverá uma nova visão sobre a importância de atuar dentro de um modelo que 

tem como premissa integrar todas as áreas de atuação, reforçando a importância de 

todos os profissionais, independentemente da área onde atuam. Nesse sentido, o 

programa cumpre o importante papel de preparar os colaboradores para a 

sensibilidade e empatia necessárias a atender, com humanismo, os clientes da 

Universidade Vale do Rio Doce e demais mantidas.   
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Até o momento quatro setores foram atendidos: Biblioteca (7 funcionários), 

Departamento Pessoal (11 funcionários), Secretaria Acadêmica (8 funcionários) e 

Tesouraria (7 funcionários).  Em cada um deles foi realizado o diagnóstico; além disso, 

no Departamento Pessoal, Secretaria Acadêmica e Biblioteca foi feito um café com 

propósito, sendo que na Biblioteca fizemos duas intervenções com a gestora e depois 

mais uma intervenção com a equipe, já havendo resultados positivos. Na Tesouraria 

somente o diagnóstico foi realizado em função de alteração de toda a equipe do setor.  

O Programa ainda realizou uma formação para 125 funcionários: Let's go 

Chat sobre: Empatia, Comportamento Profissional e Atendimento.  

Destaca-se ainda que a formação mais humanizada e menos formal pode 

integrar níveis diferentes de formação e conhecimento e, promover uma maior 

apreensão dos conhecimentos desenvolvidos, tornando os colaboradores mais 

satisfeitos com o seu dia a dia de trabalho. Isso ocorrerá na medida em que, 

apreendendo melhor os conhecimentos, o colaborador compreenderá melhor tanto 

aquilo que executa, quanto aquilo que a Universidade oferece à comunidade. E terá, 

com isso, orgulho crescente em pertencer a ela.   
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7 POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE analisa semestralmente sua 

infraestrutura na perspectiva de redimensioná-la mediante a demanda e a aprovação 

orçamentária em conjunto com a mantenedora. Sua proposta inclui redesenhar seu 

modelo físico e tecnológico para assegurar os patamares de qualidade acadêmica e 

garantir efetividade e competitividade na sua área de abrangência, diante das 

inovações que se apresentam.  

A elaboração e implantação de um planejamento de gestão da infraestrutura 

definem sua política, apoiada no diagnóstico da infraestrutura e na projeção da taxa 

de crescimento da população estudantil de forma discreta, frente à realidade 

acadêmica e econômica que se apresenta.  

Isso inclui a otimização do uso do patrimônio disponibilizado, o 

aperfeiçoamento do modelo de planejamento de espaço físico e a implementação de 

modelo de gestão da infraestrutura, espaço físico, serviços, segurança e manutenção 

por meio de sistemas que forneçam informações georreferenciadas e plano de 

promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a pessoas com deficiência 

e/ou necessidades educacionais especiais.  

O Departamento de Logística (DLOG) é o órgão responsável pelo 

gerenciamento da infraestrutura dos campi, zelando pela manutenção das 

instalações físicas e prediais, suprimentos e serviços gerais, disponibilização de 

equipamentos, controle e conservação do patrimônio, segurança patrimonial e 

proteção à vida, avaliação periódica dos espaços e gerenciamento da manutenção 

patrimonial, com especial atenção às instalações sanitárias. O DLOG possui normas 

consolidadas e institucionalizadas para a gestão da infraestrutura e conta com as 

avaliações periódicas realizadas  pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), junto 

aos alunos e demais membros da comunidade acadêmica, cujos resultados orientam 

a definição das prioridades de melhorias a serem contempladas no Plano Diretor da 

Fundação Percival Farquhar (FPF), mantenedora da UNIVALE, na perspectiva do 

cumprimento de sua missão. 

 

O redimensionamento da infraestrutura para o período de vigência do PDI 

estabelece:  

I. setorização da Estrutura dos cursos por área de conhecimento;  
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II. reordenamento e redimensionamento dos setores e ambientes 

administrativos e acadêmicos;  

III. aumento do número de salas de aula;  

IV. aumento do número de salas com recursos de multimídia.  

O quadro abaixo demonstra as melhorias e investimentos realizados nos 

últimos anos:  

AÇÕES REALIZADAS -2018  

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS CAMPI UNIVALE  

Construção do Laboratório de Habilidade I, no bloco G10, juntamente com o Lab. Habilidades II e 

compra de equipamentos;  

Reforma no Bloco B3, para Sala de Metodologias Ativas;  

Instalação de divisórias, pintura, ar-condicionado e demais reformas no bloco C2, para instalação da 

Coordenação de Medicina;  

Organização e Setorização dos ambientes do Departamento dos Campi - DLOG, por meio de 

remanejamento de materiais e placas de identificação, respectivamente;  

Conclusão dos Projetos Executivo, Elétrico, Arquitetônico e Cronograma para a construção do Centro  

Clínico;  

Início de Projeto para melhoria na Iluminação no Campus II;  

Projeto e início da construção no prédio ETEIT, para remanejamento das atividades dos CEJUS e  

EAJ;  

Reforma geral do Bloco F13, e troca de telhados;  

Reforma no Bloco da Tesouraria, e troca de telhados;  

Pinturas e reforma no Centro Esportivo Universitário - CEU;  

Reforma no bloco antigo xerox para funcionar o Escritório modelo;  

Troca de piso (tijolos em torno do E1);  

Pintura das salas/corredor P1-P3 - Campus I;  

Troca de 360 carteiras P1 - Campus I;  

Refrigeração Habilidades II  

Refrigeração F11;  

Transferência Subestação CEU para atender áreas próximas ao CTC;  

Reforma do Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva - Cadeiras, Climatização, isolamento térmico, 

sonorização, pintura, acústica, iluminação;  

Reforma NUVEM - Adequação do ambiente e climatização;  

Reforma ELO - Adequação do ambiente e construção de imóveis compatíveis com o setor;  

Xerox Aluno - Adequação de ambiente para mudança do setor de atendimento ao estudante;  
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Secretaria Acadêmica - Adequação do ambiente atendendo as necessidades do setor;  

  

AÇÕES REALIZADAS - 2019  

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS CAMPI UNIVALE   

Melhoria nas cadeiras dos auditórios A e B, Campus II;  

Instalação de ar-condicionado compatíveis com a demanda, no auditório A;  

Reconstrução do muro na entrada do Campus II;  

Ampliação do laboratório de Anatomia Humana e construção de Rampa, bloco F15;  

Troca do revestimento cerâmico do Laboratório de Anatomia Humana, bloco F15;  

Conclusão da Obra e Inauguração dos novos espaços do EAJ,CEJUS e NAF;  

Construção do Ambulatório Médico de Especialidades finalizada, estando de acordo com a norma de 

acessibilidade NBR9050 ;  

Calçamento do estacionamento do Centro Técnico Científico-CTC;  

Confecção de Mobiliários do Habilidades I;  

Finalizada reforma das cadeiras do Campus I;  

Início da Reforma de cadeiras do Campus II;  

Modernização na Infraestrutura e equipamentos nos setores de comunicação: Rádio, Laboratório de 

Comunicação e Tv UNIVALE, blocos C6 e C8;  

Pinturas externas dos blocos dos setores F e G;  

Reforma no bloco G9, para receber aulas práticas do curso de Medicina Veterinária;  

Construção do poço artesiano no Centro Esportivo da UNIVALE;  

Reparo no sistema de hidrantes no Unicentro;  

Reforma da Guarita principal do Campus II;  

Instalação de sistema de Vídeos de segurança dos Laboratórios de Habilidades I e II;  

Confecção de suportes para armazenamento de materiais de fisioterapia no CEU;  

Melhoria no layout da coordenação de medicina;  

Reativação da casa de vegetação para utilização do curso de Agronomia e Agronegócio;  

Modernização dos aparelhos de som dos auditórios dos Campus I e II;  

Aparelhos de ar-condicionado e climatizadores instalados em 2019;  

Sala Master Tv UNIVALE - C8;  

Lab. De Farmacotécnica - D6 (Climatizadores);  

Lab. De Farmacognosia - D6 (Climatizadores);  

Consultório II PAOPE - D7;  

Sala 206 - ED2;  

Habilidades I- F1;  

Clínica III - F3 ;  
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Esterilização - Mat. Esterilizado - F7;  

Lab. Bioquímica - F8;  

Clínica I - F9;  

Lab. De Odontologia - F12;  

Lab. Fisiologia e Farmacologia - F13;  

Lab. De Parasitologia - F14;  

Lab. De Anatomia I e II - F15 (Climatizadores);  

Lab. De Odontologia - F16;  

Sala de Prática Dietética - G5;  

Sala de aula - G5;  

Consultório - G5;  

Sala de procedimentos - G10;  

Sala Briefing - G10;  

Sala de controle - G10;  

Circulação - G10;  

Gabinete FPF - A19;  

Gabinete do Diretor Executivo - A19  

Recursos Humanos - A19;  

Sala 15 APPG- PVA;  

Sala 14 Neder - PVA;  

Sala de enfermagem - ETEIT;  

Lab. De Informática - ETEIT;  

Sala Diretor(a) - ETEIT;  

Coordenação Pedagógica - ETEIT;  

NAF - ETEIT;  

Coordenação NAF - ETEIT;  

Recepção EAJ - ETEIT;  

Sala de atendimento EAJ - ETEIT;  

Coordenação EAJ - ETEIT;  

Prática Penal EAJ - ETEIT;  

Prática Cível EAJ - ETEIT;  

Recepção/Secretária - ETEIT;  

Sala de reunião - P1;  

Sala de aula 115 - P1.  

 

AÇÕES REALIZADAS -2020  

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS CAMPI UNIVALE   



327 
 

 

Troca de pisos e revestimentos cerâmicos nas clínicas odontológicas I e III;  

Pintura da clínica odontológica II;  

Compra de 24 novos equipes p/ as clínicas odontológicas I e III;  

Troca dos telhados dos auditórios A,B e C  e impermeabilização;  

Conclusão da obra do AME(Ambulatório médico de especialidades)p/ atendimento à comunidade; com 

acessibilidade às instalações e serviços prestados.  

Aquisição de equipamentos e mobílias p/ a inauguração do AME;  

Reforma do Bloco D9 p/ reativação das salas dos professores;  

Reforma do Bloco C1 p/ instalação dos setores ASCORG, Processo Seletivo, Gestão da Qualidade e 

do Comercial (novo setor criado);  

Impermeabilização do telhado do Campus I;  

Compras de cadeiras novas p/ o auditório do Campus I;  

Construção Laboratório de Anatomia; com acessibilidade às instalações e serviços prestados  

Troca de todos monitores laboratórios informática Campus II;  

Instalação de câmeras de segurança em alguns setores administrativo e de ensino;  

Implantação dos Setores: Desenvolvimento Humano, Recrutamento e Seleção / Comercial / 

Negociação / CEO;  

Compras de novos Livros;  

Parceria com mais uma biblioteca virtual “Minha Biblioteca”;  

Implantação Secretaria Digital;  

Mudança no sistema de telefonia para o IP (Protocolo Internet);  

Reforma do Bloco A19; com melhoria no layout dos setores FPF, financeiro, contabilidade e DP;  

Remanejamento dos setores: Bolsas e Financiamento e tesouraria para o Bloco A19 visando melhoria 

na logística dos atendimentos aos alunos;  

Implantação de um Plano de Manutenção Preventiva de ar-condicionado, no qual contemplam 

manutenções mensal, semestral e anual.  

Foram realizadas diversas reformas nos diversos ambientes institucionais, de forma a atender 

satisfatoriamente os quesitos de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais, a 

exemplo dos seguintes ambientes: 

- Laboratório de Anatomia; 

- Tesouraria; 

- Banheiros dos Campi I e II; 

- Adequação das calçadas nas áreas das clínicas; 

- Reforma do Auditório A: reforma do piso tátil e assentos reservados para obesos e pessoas com 

mobilidade reduzidas; 

- Acessibilidade na clínica Veterinária de animais de pequeno porte no P/7. 
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-  Adequações da infraestrutura atendendo as mudanças da norma de acessibilidade (NBR 9050 de 

03/08/2020 sobre acessibilidade a edificações mobiliária, espaços e equipamentos urbanos) junto ao 

Departamento de Campi e Segurança do Trabalho. 

- Instalação de novas placas de sinalização; 

- Campus I – Adequação dos espaços entre as estantes dos livros. 

- Aquisição de equipamentos: Fones de ouvido, mouse e teclados para usuários PcD; 

Em relação à melhoria na infraestrutura dos Campi foram realizadas as seguintes obras de reforma e ampliação: 

 

1) Reforma na sala 01 / bloco D1 – CPA. 

2) Reforma na sala 03 / bloco D1 - Desenvolvimento Humano. 

3) Reforma na sala 04 / bloco D1 - Secretaria de Pacientes. 

4) Reforma dos banheiros da instituição – Acessibilidade. 

5) Reforma banheiro familiar. 

6) Reforma de sala de aula / bloco D5 - ampliação de sala. 

7) Reforma laboratório de informática / bloco B4 – ampliação. 

8) Reforma do Auditório A / prédio ED2. 

9) Reforma do PAOPE / bloco D7. 

10) Construção do Expurgo da clínica 3 /bloco F3. 

11) Construção do Expurgo da clínica 1 /bloco F9. 

12) Reforma do Laboratório de Endodontia - Bloco F12. 

13) Reforma do Prédio P/7 para a Clínica Veterinária para animais de pequeno porte. 

14) Reforma do prédio D2 para o Centro de Empregabilidade e oportunidades – CEO. 

15) Sinalização dos Campos I e II da UNIVALE. 

16) Elaboração de Projetos de prevenção a combate de incêndios - PPCI - Campus I. 

17) Elaboração de Projetos de prevenção a combate de incêndios - PPCI - Campus II. 

18) Elaboração de Projetos de prevenção a combate de incêndios - PPCI -Clínica Veterinária. 

19) Reforma da Sala no bloco F8 - Laboratório de estética. 

20) Reforma Prédio das Coordenações de curso - E1. 

21) Reforma Gabinete Reitoria/ FPF. 

22) Sala de Reunião A19 – Reitoria. 

23) Sala das Secretárias - A19. 

24) Departamento de Pessoal - A19. 

25) Departamento Financeiro e Tesouraria - A19. 

26) Setor de Bolsas – 19. 

27) Departamento de Contabilidade - A19. 

28) Departamento de Compras- A19. 

29) Propex e AEX. 

30) Nova sala para Propex. 

31) Instalação de lâmpadas de emergência nos corredores e setores dos Campi. 
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7.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE está instalada em dois campi, 

sendo o Campus I, denominado Armando Vieira, no bairro Vila Bretas, constituído por 

um complexo de 03 prédios, onde funcionam 03 (três) cursos do Núcleo da 

Comunicação e Humanidades, a Biblioteca Setorial e a Escola Técnica da UNIVALE 

(ETEIT), também mantida da FPF. O Campus II, Antônio Rodrigues Coelho, localiza-

se no bairro Universitário, constituído por 62 prédios e anexos, onde funcionam os 

cursos do Núcleo da Saúde, Núcleo das Ciências e Tecnologia, Núcleo da 

Comunicação e Humanidades e Núcleo das Licenciaturas. 

 

Área Construída dos Campi  

Campus  

Área (M²)   

Terreno   Construída  

Armando Vieira (Campus I)   12.349,14   5.767,10  

Antônio Rodrigues Coelho (Campus II)   387.474,84   45.517,07  

Total   399.823,98   51.284,17  

Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes – SEPLAM (2019)  

 

Infraestrutura Física da UNIVALE  

DESCRIÇÃO  

CAMPUS I  CAMPUS II  TOTAL  

Qtd.  
Área Útil 

(m²)  
Qtd.  

Área Útil 

(m²)  
Qtd.  

Área Útil 

(m²)  

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

Área agrícola  1  69,4  4  1.959,20  5  2.028,6  

Auditório e anfiteatro  1  208,16  5  1.718,94  6  1.927,1  

Bibliotecas   1  312  1  1.389,76  2  1.701,76  

Centro de Eventos da UNIVALE 

(UNICENTRO)  

    1  7.207,53  1  7.207,53  

Centro Esportivo Universitário (CEU)      1  6.543,54  1  6.543,54  

Clínica/Consultórios / Ambulatórios      11  1.696,08  11  1.696,08  

Cantinas  1  156  4  1.071,05  5  1.227,05  
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Escritório Modelo      1  78,5  1  78,5  

Instalações administrativas      12  425,56  12  425,56  

Instalações para apoio técnico e 

administrativo   

4  215,69  24  2.819,83  28  3.035,52  

Instalações para as coordenações de cursos  1  66,32  1  136,77  2  203,09  

Instalações para docentes da graduação e 

Pós-graduação   
4  63,24  33  725,48  37  788,72  

Instalações Sanitárias   10  149,34  51  573,12  61  722,46  

Laboratórios de ensino       51  4.783,44  51  4.783,44  

Laboratórios de informática   2  146,7  8 640,98  10 787,68  

Núcleos e laboratórios de pesquisa      5  408,67  5  408,67  

Parque da Ciência      1  185,36  1  185,36  

Polo de Assistência às Pessoas com 

Deficiência  

    1  285,57  1  285,57  

Salas de aula   27  1.717,78  72  4.477,90  99  6.195,68  

Salas de aula com recursos multimídias   0  0  33  2.088,95  33  2.088,95  

Salas de projetos em arquitetura e desenhos.      8  714,46  8  714,46  

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

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

Sala para Ensino a Distância      1  68,87  1  68,87  

Núcleo Universitário de Empreendedorismo -  

NUVEM  
    1  51,42  1  51,42  

Espaço Integrador das Engenharias, 

Arquitetura e Urbanismo - ELO  
    1  21,51  1  21,51  

Instalação para Assessoria de Extensão e 

Coordenação EaD  
    1  180,14  1  180,14  

Coordenação da Medicina      1  292,62  1  292,62  

Laboratório de Medicina - Habilidades II      1  460,29  1  460,29  

  

A Infraestrutura física está descrita a seguir:  

I. Instalações administrativas: A UNIVALE possui instalações administrativas 

que atendem plenamente aos requisitos de disponibilidade de equipamentos 

e insumos em função das vagas ofertadas, disponibilização de 

documentação acadêmica, com acessibilidade arquitetônica, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade para o 
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desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, 

com avaliação periódica das instalações. 

A guarda, manutenção e disponibilização de documentação acadêmica fica 

sob a responsabilidade da Secretaria Acadêmica, ocorrendo por meio físico 

e digital, sendo disponibilizada a qualquer tempo para a CPA e avaliações in 

loco do INEP/MEC, quanto a processos de reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de cursos e recredenciamento institucional.  

Cabe ressaltar que a Instituição, atendendo ao Decreto nº 9.235/2017, possui 

o projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método 

que garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas 

nos documentos originais. 

Em relação ao uso de recursos tecnológicos diferenciados, a Instituição conta 

com uma rede de dados interligada entre os prédios por meio de fibra ótica e 

internamente por cabeamento estruturado, trafegando os dados em gigabit. 

A Instituição dispõe de tecnologia wireless em todas as áreas cobertas dos 

campi para acesso à Internet. Esse acesso está disponível para estudantes, 

colaboradores (professores e pessoal técnico-administrativo) e visitantes. O 

acesso à Internet é garantido por meio de um link redundante.  

A instituição conta ainda com recursos de tecnologias de informação e 

comunicação, sendo que o licenciamento com a empresa Microsoft garante 

que todos os computadores da UNIVALE estejam cobertos para o uso do 

sistema operacional Windows e da suíte de aplicativos Office.  

A aquisição de software de Gestão Educacional TOTVs permite integrar e 

organizar de forma eficiente as informações geradas pelos diversos setores 

que fazem parte da instituição.  

As instalações administrativas possuem isolamento entre as salas, 

constituído por paredes de alvenaria, drywall e/ou divisórias. Possuem 

iluminação natural por meio da abertura de vãos de, no mínimo, 1/6 da área 

do piso, por janelas laterais, e artificiais com a utilização de lâmpadas 

fluorescentes e de LED tendo, em média, nível mínimo de iluminamento de 

500 lux. São salas climatizadas e o mobiliário tem padrão ergonômico, 

conforme normas da ABNT. A   acessibilidade é facilitada por meio de 

rampas, elevadores e escadas com corrimão. As circulações entre os 

ambientes são dimensionadas para oferecer escoamento e segurança. 
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Os resultados das avaliações realizadas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), a qual é responsável pela avaliação dos processos educacionais, da 

infraestrutura e serviços, pela comunidade acadêmica, constitui uma 

ferramenta de gestão, cujos resultados são utilizados para o processo 

contínuo de melhorias da infraestrutura pela mantenedora da UNIVALE. 

II. Salas de Aula – A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE possui um 

complexo com mais de 100 (cem) salas de aulas, utilizadas pelos cursos 

ofertados na graduação e pós-graduação. As salas são mobiliadas e 

equipadas segundo às necessidades definidas nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos (PPCs), com a garantia de acessibilidade arquitetônica, 

metodológica, digital, comunicacional e atitudinal. 

Em atendimento às políticas de ensino, pesquisa e extensão, as salas 

possuem a metragem adequada ao número de estudantes e o mobiliário 

constituído por carteiras universitárias ergonômicas com pranchetas para 

destros e canhotos, seguindo a devida proporcionalidade, além de 

adaptações para atendimento às pessoas com deficiências, com a garantia 

da acessibilidade arquitetônica plena pelos usuários, por meio de rampas, 

elevador e existência de salas de aula no térreo com áreas de 

circulação  dimensionadas para oferecer vazão e segurança aos usuários. 

As carteiras e mesas são de fácil manuseio, o que permite configurações 

espaciais variadas adequadas às diferentes estratégias de ensino-

aprendizagem. Além da iluminação natural de todas as salas, a iluminação 

artificial em todos os campi é nova e moderna, sendo utilizadas lâmpadas de 

LED, o que aumenta a potência da iluminação e vai ao encontro da gestão 

eficiente e sustentável praticada pela instituição. 

As salas são equipadas com recursos tecnológicos de ponta, os quais 

possibilitam aos docentes e discentes o acesso à biblioteca virtual, o uso de 

recursos das tecnologias de informação e comunicação, com acesso à 

Internet sem fio e também por cabo de rede para o computadores dos 

docentes, televisores, projetores fixos, caixas de som, dentre outros; o 

sistema de diário eletrônico possibilita ao professor o registro da frequência 

dos discentes e do  conteúdo ministrado nas aulas, de forma remota dentro 

da sala, além do acesso ao Portal do Aluno e Portal do Professor. 
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Os prédios, salas de aulas, laboratórios e demais ambientes da instituição 

dispõem de recursos e sistemas que auxiliam os discentes, docentes e corpo 

técnico-administrativo com deficiência e/ou mobilidade reduzida em suas 

atividades acadêmicas e administrativas, tais como sinalizações em Braile, 

pisos táteis, teclado em Braille, Scanner para leitura de livros nas Bibliotecas, 

softwares específicos, cadeiras e carteiras para obesos, mesas para 

cadeirantes, balcões e guichês acessíveis, entre outros. 

Todos os espaços têm os aspectos de limpeza, iluminação, acústica, 

acessibilidade, conservação e comodidade plenamente atendidos, sendo 

que o espaço físico das salas de salas de aula tem como parâmetro  1,20m² 

por aluno; o isolamento entre as salas é constituído por paredes de alvenaria 

e o forro, com  características arquitetônicas absorventes de sons e ruídos; 

a iluminação natural é possibilitada pela abertura de vão e por janelas laterais 

e a iluminação artificial com  lâmpadas fluorescentes tendo, em média, a 

temperatura controlada pela ventilação natural e climatizada por ar 

condicionado. A insolação é controlada por brises externas que também 

permitem o escurecimento da sala para aulas com projeção multimídia. As 

salas possuem pontos de energia e rede, mobiliários e telas de projeção 

retráteis, acopladas ao datashow e/ou televisão. 

A alocação das salas de aula é planejada semestralmente pelo Setor de 

Gestão Pedagógica (GEPE) levando - se em conta os critérios pedagógicos 

e administrativos, cuja a alocação das turmas nas salas de aulas de cada 

campi está condicionada ao número de estudantes para cada curso e turma 

e a capacidade física de cada sala, bem como os resultados das avaliações 

realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Pelo exposto, constata-se que as salas de aula atendem às necessidades 

pedagógicas dos cursos e a acessibilidade dos usuários, com o 

gerenciamento contínuo da manutenção patrimonial, com 

normas consolidadas e institucionalizadas, e a existência de recursos 

tecnológicos diferenciados. 

III. Auditórios: A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE dispõe de 

auditórios nos dois Campi, utilizados para a realização de eventos 

acadêmicos de caráter institucional, eventos no âmbito dos cursos como 
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palestras, cerimônias, aulas magnas, colações de grau e eventos especiais, 

além de eventos voltados para o público técnico-administrativo da Instituição. 

O auditório denominado Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva é uma 

referência local e regional, com capacidade para cerca de 700 (setecentas) 

pessoas, que abriga grandes eventos e atividades culturais; o Centro de 

Feiras e Eventos Vicente Guabiroba – Unicentro, onde são realizados 

grandes eventos da cidade, como a Mostra Empresarial do Leste Mineiro – 

Expoleste. 

Além dos auditórios citados como referência, a UNIVALE conta com mais 

quatro (04) outros auditórios de menor porte, com ambientes multimídia, 

climatizados e mobiliados, oferecendo conforto e acessibilidade para a 

realização de eventos acadêmicos.  

Ressalta-se que os auditórios atendem às demandas educacionais 

abrigando eventos institucionais e por cessão de uso a outros órgãos e 

entidades para eventos de interesse comunitário, com a garantia das 

condições plenas de funcionamento e disponibilidade de conexão à internet 

e de equipamentos para videoconferência e outros.  

Os auditórios atendem às normas de segurança com a existência de 

extintores, iluminação e saídas de emergência. Acusticamente são 

adequados segundo projetos específicos. O mobiliário adota os padrões 

ergonômicos com as devidas adaptações para pessoas com deficiência. 

Nesses ambientes estão disponibilizados os recursos tecnológicos de acesso 

à Internet, cabeada e sem fio e infraestrutura adequada ao porte do espaço 

físico de áudio, vídeo e equipamentos para videoconferência, com datashow 

e telas de projeção. Dessa forma, os auditórios atendem, plenamente, às 

necessidades da Instituição no que tange aos equipamentos, tamanho, 

conforto, iluminação, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade 

e conta com normas consolidadas e institucionalizadas para a sua gestão e 

funcionamento. 

Os resultados das avaliações realizadas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), a qual é responsável pela avaliação dos processos educacionais, da 

infraestrutura e serviços, pela comunidade acadêmica, constitui uma 

ferramenta de gestão, cujos resultados são utilizados para o processo 

contínuo de melhorias pela mantenedora da UNIVALE. 
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IV. Sala Coletiva dos Professores e tutores: As salas coletivas dos 

professores e tutores constituem parte  integrante da infraestrutura dos campi 

da UNIVALE, constituindo-se de espaços destinados aos docentes e tutores, 

para o uso coletivo na realização das atividades de planejamento didático-

pedagógico, estudos e outras atividades meio realizadas pelos docentes e 

tutores, além de um espaço de copa com café e água, com periódica 

manutenção patrimonial e garantia de acessibilidade de para os usuários 

com  deficiência e ou mobilidade reduzida. A coexistência de outros espaços 

da instituição complementa o atendimento aos professores, em 

conformidade com as demandas específicas de cada curso, por meio de 

salas equipadas de acordo com suas finalidades. 

As salas coletivas dos professores e tutores possuem Procedimento 

Operacional Padrão-POP e regulamento próprio, os quais definem normas 

institucionais para a organização e funcionamento, levando-se em conta os 

recursos para a viabilidade do trabalho docente, o descanso e atividades de 

lazer e integração, bem como apoio tecnológico e a guarda de equipamentos 

e materiais dos docentes e tutores. 

Em conformidade ao seu Regulamento, a sala coletiva dos professores e 

tutores tem como finalidade viabilizar a realização do trabalho docente de 

planejamento, elaboração de materiais didáticos, registros acadêmicos, 

atendimento a discentes, dentre outras.  Para além das atividades 

pedagógicas, a sala coletiva de professores possui um espaço para o 

descanso e a realização de atividades de lazer e integração e conta com o 

apoio técnico-administrativo, bem como mobiliário para a guarda de 

equipamentos e materiais pessoais, com segurança.  

Nessa perspectiva, a sala coletiva dos professores e tutores assegura  as 

condições necessárias à efetividade do trabalho docente e  proporciona  a 

realização das seguintes atividades: realizar  pesquisas e estudos; elaborar 

Planos de Ensino; registrar procedimentos acadêmicos no Portal do 

Professor; interagir e compartilhar experiências pedagógicas entre os pares; 

realizar reuniões; realizar formação continuada em serviço; atender 

individualmente e/ou a pequenos grupos de discentes, com agenda prévia; 

usufruir de atividades de lazer e repousar nos horários convenientes a cada 

professor e tutor.  
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O gerenciamento e manutenção patrimonial, bem como os insumos, recursos 

materiais e tecnológicos de apoio ao trabalho docente são de competência 

do setor de patrimônio da Fundação Percival e Farquhar - FPF.  A 

infraestrutura das salas  dos professores e tutores dispõe de recursos de 

tecnologia da informação e comunicação, sendo equipadas com 

computadores conectados à internet, ambientes climatizados, mobiliados e 

equipados segundo sua finalidade e contam com os escaninhos (armários 

dos professores e tutores) providos de fechadura, permitindo a realização de 

atividades pedagógicas, descanso, lazer e integração,  sendo mantidas 

abertas e disponíveis aos docentes e tutores de acordo com o calendário 

acadêmico nos dias e horários que atendam às necessidades dos usuários. 

A manutenção dos equipamentos e materiais, bem como a garantia de 

acessibilidade, seguem as normas e políticas institucionais da UNIVALE, sob 

a gestão do Departamento de Logística (DLOG), setor competente vinculado 

à mantenedora,  responsável pelo gerenciamento da infraestrutura e pelos 

serviços de segurança patrimonial; conservação e limpeza; preservação do 

meio ambiente; almoxarifado; obras e manutenção;  planejamento de 

ambientes acadêmicos e administrativos e transporte, com normas 

consolidadas e institucionalizadas.  

Cotidianamente, as salas dos professores contam com um Profissional 

Técnico- administrativo (PTA), da UNIVALE, que presta apoio aos usuários, 

atuando no controle do acesso ao recinto, controle de materiais de consumo, 

guarda dos equipamentos e reserva de ambientes para as atividades 

acadêmicas in loco. E de um setor de xerox para materiais acadêmicos dos 

docentes. Periodicamente é realizada a avaliação da sala coletiva dos 

professores, conduzida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

resultando em ações para adequações e melhorias para o atendimento às 

demandas de seus usuários. 

V. Espaços para atendimento aos discentes: A Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE dispõe de uma ampla estrutura física e de serviços para 

atendimento aos discentes, pela coordenação dos cursos, professores e 

pessoal técnico-administrativo, na prestação de serviços pela secretaria 

acadêmica, tesouraria, setor de bolsas e financiamentos, Espaço A-3 

Atendimento ao Aluno, laboratórios didáticos, Comissão Própria de Avaliação 
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(CPA), Setor de Eventos  e demais espaços administrativos e 

acadêmicos  da Instituição, regidos por regulamentos próprios. Em todos 

esses ambientes a instituição resguarda a acessibilidade e a privacidade, 

tendo em vista o atendimento humanizado das demandas apresentadas 

pelos discentes aos diversos setores, cuja conduta deve pautar-se na ética, 

de forma a assegurar o diálogo, a justiça, o respeito mútuo, e a solidariedade 

humana. 

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno, é o setor de referência na assistência 

estudantil, comprometido com a integração acadêmica, científica e social do 

estudante, tendo como pressupostos a percepção da UNIVALE como um 

sistema articulado entre ensino, pesquisa, extensão e a 

intercomplementaridade entre os setores e serviços disponíveis ao aluno, 

contribuindo para a acessibilidade pelos discentes à rede de serviços  e sua 

consolidação, por meio da avaliação contínua pelos usuários e do plano de 

redirecionamento das ações, contribuindo para aumentar o grau de 

satisfação do discente, e consequentemente, sua permanência com sucesso 

na instituição.  

Para a prestação dos serviços, o Espaço A3 – Apoio ao Aluno dispõe de um 

espaço físico mobiliado, equipado e com recursos didáticos compatíveis aos 

serviços prestados, por uma equipe multidisciplinar, comprometida com a 

integração acadêmica, científica e social na busca contínua e ativa da 

melhoria do atendimento e satisfação dos usuários. 

VI. Espaços de convivência e de alimentação: A Universidade Vale do Rio 

Doce-UNIVALE, na perspectiva do cuidado humano, reconhece a 

importância de espaços de convivência e de alimentação apropriados à 

comunidade acadêmica, visto que  o cotidiano dos discentes, professores, 

pessoal técnico-administrativo e gestores é desafiador, com aulas, trabalhos, 

provas, projetos de pesquisa, extensão e demais atividades curriculares e 

extracurriculares, o que exige da comunidade acadêmica tempo de 

dedicação, muitas vezes integral, com grande carga horária dentro da 

UNIVALE. 

Nesse contexto, torna-se necessário um espaço de descanso, lazer e 

alimentação, principalmente ao ar livre onde se possa contemplar a beleza 

panorâmica, respirar ar puro e até mesmo uma caminhada com uma boa 
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prosa com os colegas. Como investimento no bem-estar de todos, a 

UNIVALE conta com uma área física de grande extensão, cujas áreas contam 

com árvores frondosas, plantações diversas, praças e jardins, o que contribui 

diretamente na qualidade de vida, por meio das funções sociais, ecológicas, 

estéticas e educativas que elas exercem para amenização das 

consequências negativas da urbanização. 

Ressalta-se que a Instituição possui vista panorâmica para o rio Doce e pico 

da Ibituruna, sendo dois pontos turísticos de Governador Valadares, o que 

contribui para o controle da poluição do ar e acústica, com o  aumento do 

conforto ambiental, equilíbrio do índice de umidade no ar, organização e 

composição de espaços no desenvolvimento das atividades humanas, 

valorização visual e ornamental do ambiente, recreação, diversificação da 

paisagem construída, considerando que a vegetação tem efeitos diretos 

sobre a saúde mental e física da população.  

Além de todo o seu campus aberto e verde, a UNIVALE conta com 04 (quatro) 

espaços  de convivência específicos, devidamente equipados para as 

atividades de lazer e descanso, além de um  Templo Ecumênico, mobiliado, 

com capacidade para 100 (cem) pessoas, para a realização a eventos sociais 

e religiosos, como cultos ecumênicos, casamentos,  batizados, pastoral 

universitária e outros eventos promovidos pela comunidade interna e externa, 

mediante demandas. 

Para maior conforto, foram edificados bancos debaixo das árvores, nas 

praças, ponto de ônibus e cadeiras nos halls dos prédios, favorecendo a 

convivência social dos discentes, professores e demais usuários. 

Com relação  à alimentação, a UNIVALE conta com os serviços terceirizados 

ofertados por cantinas cuja locação dos imóveis é feita de maneira 

criteriosa,  com soluções alimentares  desenvolvidas para atendimento das 

necessidades alimentares dos discentes, docentes e pessoal técnico-

administrativo os quais convivem  diariamente na UNIVALE, com cardápio 

balanceado, alimentação saudável e preços competitivos, proporcionando 

momentos descontraídos de convivência e de lazer.  

Pelo exposto,  constata-se que os espaços de convivência da UNIVALE tem 

função Educativa, pelas possibilidades oferecidas por tais espaços como 

ambiente para o desenvolvimento de atividades educativas, extraclasse e de 
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programas de educação ambiental; Função  Psicológica pela possibilidade 

de realização de exercícios, de lazer e de recreação que funcionam como 

atividades “antiestresse” e relaxamento, uma vez que as pessoas entram em 

contato com os elementos naturais dessas áreas.  

É importante salientar que a  FPF, mantenedora da UNIVALE prevê em seu 

Plano Gestor de Infraestrutura, investimentos contínuos em suas instituições 

mantidas, com recursos próprios e advindos  de parcerias junto à 

comunidade de Governador Valadares e região,  buscando a melhoria e a 

qualidade dos seus atendimentos aos usuários, tendo  em vista a 

revitalização de algumas áreas nos campi I e II e também manutenção das 

áreas verdes para que estas possam cumprir plenamente suas funções na 

convivência humana ecologicamente  corretas. 

VII. Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: A 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, tendo em vista o cumprimento 

dos requisitos para a oferta de uma educação superior de qualidade, 

disponibiliza um conjunto em torno de 90 (noventa) laboratórios  para, a 

realização de atividades práticas de ensino, extensão e pesquisa pelos 

cursos de graduação e pós-graduação, tipificados como Laboratórios 

didáticos de formação básica; Laboratórios didáticos de formação específica; 

Laboratórios de ensino para a área de saúde; Laboratórios de habilidades; e 

Unidades hospitalares conveniadas. 

Os laboratórios estão alocados por núcleo, conforme a área do conhecimento 

e atendem às necessidades institucionais previstas nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e nos respectivos Planos de Ensino das 

disciplinas e módulos. Estão equipados com recursos tecnológicos 

inovadores, resguardada a acessibilidade, a quantidade de insumos, 

materiais e equipamentos condizentes com os espaços físicos e o número 

de vagas, as normas de segurança contidas nos Regulamentos específicos 

dos laboratórios e os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), 

compreendidos e seguidos por todos os gestores, docentes, discentes, 

pessoal técnico-administrativo e demais usuários dos laboratórios. 

O Setor de Planejamento de Ambientes e Obras, vinculado ao DLOG, é 

responsável por vistoriar e levantar as demandas de manutenção da 

infraestrutura dos laboratórios junto aos cursos, havendo, ainda, avaliação 
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periódica pela CPA, quanto às demandas, aos serviços prestados e à 

qualidade da infraestrutura dos laboratórios, sendo os resultados utilizados 

pela gestão acadêmica para planejar o incremento da qualidade do 

atendimento, das demandas existentes e provisionadas. 

1. Os laboratórios didáticos de formação básica e de formação 

específica dos diversos cursos, têm por objetivos possibilitar a associação 

da teoria e prática; promover o diálogo interdisciplinar e interprofissional; 

buscar soluções para os problemas da área de estudos; possibilitar a 

realização de pesquisas científicas, trabalhos de extensão universitária e 

estudos livres, dentre outros. 

2. As Clínicas Integradas UNIVALE configuram-se como Clínica Escola, 

espaço de integração ensino-serviço e prestação de serviços na atenção 

integral à saúde, inserida na Rede de Referência e Contrarreferência do 

SUS.  Em conformidade ao seu Regulamento, realizam atividades regulares 

de aulas práticas do currículo e de estágios obrigatórios para os discentes 

dos Cursos de Graduação e Pós-graduação do Núcleo da Saúde, sendo 

composta pelos  12 (doze) ambulatórios e serviços:  Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME- UNIVALE); Ambulatório de Lesões Dermatológicas; 

Clínicas Odontológicas UNIVALE; Polo Integrado de Assistência 

Odontológica ao Paciente Especial (PAOPE); Ambulatório de Nutrição; 

Clínica de Estética e Cosmética; Serviços de Biomedicina; Serviço de 

Psicologia Aplicada – SPA; Clínica de Fonoaudiologia; Clínica de Fisioterapia 

UNIVALE; Laboratório de Assistência Farmacêutica - LASFAR; Centro 

Esportivo UNIVALE – CEU; Serviços Relacionados com o Controle Regional 

de Zoonoses. 

As Clínicas Integradas UNIVALE seguem as normatizações exaradas pelos 

Conselhos Profissionais e as legislações pertinentes ao ensino superior e à 

prestação de serviços na área da atenção integral à saúde e poderão firmar 

parcerias, com anuência da FPF/UNIVALE, e do Comitê Gestor, por meio de 

contratos ou convênios, com instituições privadas e públicas, sejam elas 

municipais, estaduais ou federais dentre as quais se ressalta a prioridade do 

Sistema Único de Saúde. 

3. Os Laboratórios de ensino para os cursos da área de saúde 

possibilitam a abordagem dos diferentes aspectos celulares e moleculares 
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das ciências da vida. Ofertam os meios necessários às atividades 

desenvolvidas por grupos de pesquisa e iniciação científica e pelas equipes 

multiprofissionais da área de Saúde, servindo de campo para o 

desenvolvimento dos diálogos interdisciplinares, para a integração entre as 

diversas áreas do saber e para reflexões críticas relacionadas com a busca 

de solução aos problemas de saúde loco regionais. 

A UNIVALE conta com 30 (trinta) Laboratórios de ensino para os cursos da 

área de saúde, com normas consolidadas, institucionalizadas e capazes de 

assegurar a qualidade das atividades práticas de ensino-aprendizagem 

desenvolvidas pelos diversos cursos da área, sendo: Anatomia Humana; 

Anatomia Veterinária; Assistência Farmacêutica;  Bioquímica; 

Cineantropometria e Fisiologia do Esforço; Cinesiologia; Controle de 

Qualidade; Dentística; Embriologia; Endodontia; Farmacognosia; 

Farmacotécnica; Habilidades Avaliação Nutricional; Habilidades em 

Semiologia e Semiotécnica;  Habilidades em Técnicas de Enfermagem; 

Habilidades em Técnicas Dietética; Habilidades I; Habilidades II;  Histologia 

Imunologia; Maceração; Microbiologia; Patologia e Parasitologia; Pesquisa 

em Microbiologia; Práticas Profissionais; Medicina Veterinária; Prótese e 

Ortodontia; Próteses; Radiologia; Semiologia Veterinária; Química Geral e 

Química Analítica. 

4. Os Laboratórios de Habilidades Médicas I e II se constituem num 

recurso pedagógico em potencial. A infraestrutura dos laboratórios apresenta 

consultório médico, suporte básico e avançado de vidas e centro cirúrgico, 

possibilitando aos estudantes desenvolver habilidades em técnica operatória, 

entre outros procedimentos, com o apoio de alta tecnologia. 

Por meio da simulação realística, reproduzem cenários clínicos de 

experiências da vida real, com a utilização de simuladores e manequins 

computadorizados, em instalações que criam um ambiente virtual de 

atendimento médico, que reproduzem, com fidedignidade, situações reais 

que o acadêmico irá encontrar em sua prática clínica, com vários graus de 

complexidade. 

5. As Unidades hospitalares conveniadas, conforme os Termos de 

Convênio, garantem as condições para a formação dos graduandos, por 

meio de práticas interdisciplinares e interprofissionais na atenção à saúde e 
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do sistema de referência e contra referência.  A UNIVALE conta com as 

seguintes Unidades conveniadas:  Convênio com a Secretaria Municipal 

de Governador Valadares, que inclui o Hospital Municipal é demais serviços 

de Atenção à Saúde; Convênio com o Hospital São Lucas de Governador 

Valadares; Convênio com o município de Machacalis que inclui Unidades 

básicas de Saúde; Convênio com o Hospital Bom Samaritano, mantido pela 

Beneficência Social Bom Samaritano; Convênio com o Hospital Cura D’ARS 

de Machacalis, vinculado à Associação Comunitária “ Construindo a 

Solidariedade de Machacalis. 

VIII. Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA: A Comissão Própria 

de Avaliação – CPA da UNIVALE tem o papel de conduzir os processos de 

avaliação internos da instituição conforme este PDI, em cumprimento ao 

disposto na lei 10.861/2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES.   

A CPA elabora anualmente o Relatório das Ações Decorrentes do Processo 

de Avaliação Institucional para melhoria contínua das ações demandadas 

nas avaliações realizadas. A Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos 

Setores Estratégicos é realizada rotineiramente visando um movimento 

contínuo de aperfeiçoamento e melhoria dos serviços prestados pelos 

funcionários da UNIVALE à comunidade interna e externa.   

Para a organização e estruturação da Autoavaliação Institucional considera-

se os indicadores de desempenho, contendo aspectos qualitativos e 

quantitativos, os quais são continuamente reavaliados e readequados de 

acordo com os contextos em que estão inseridos, tornando desta forma o 

processo de avaliação mais eficaz e significativo para a Instituição. 

Para a realização das inúmeras ações relacionadas à Autoavaliação 

Institucional, a CPA conta  com as condições de infraestrutura física e 

tecnológica e de recursos humanos, que  atendem plenamente às 

necessidades institucionais, estando adequadas ao espaço de trabalho para 

seus membros, às condições físicas e de tecnologia da informação para a 

coleta e análise de dados, aos recursos tecnológicos para implantação da 

metodologia escolhida para o processo de autoavaliação e possui recursos 

e processos inovadores, viabilizados pela infraestrutura disponibilizada em 

área de fácil acesso ao Campus II. 
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A CPA conta com uma ampla sala localizada no Bloco D1 – Sala 1, com  66m² 

m²,  no Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II da UNIVALE, 

demarcados  por  espaços distintos, sendo ambiente para recepção, 

equipado com uma mesa de trabalho, uma mesa para computador com 

acesso à Internet de alta velocidade no qual são instalados os diversos 

programas, softwares e aplicativos necessários para a atuação eficaz e 

competente da Secretária, incluindo um telefone com linha para ligações 

externas e por ramal e um armário para armazenamento dos relatórios e 

documentos institucionais.   

No ambiente exclusivamente destinado à CPA, há uma sala para a 

presidência e secretaria executiva com duas mesas de trabalho equipadas 

com dois computadores com acesso à Internet de alta velocidade no qual são 

instalados os diversos programas, softwares e aplicativos necessários para 

a atuação de seus membros, com acesso a rede administrativa e acadêmica, 

além de um telefone com linha para ligações externas e por ramal, dois 

armários, e duas impressoras para uso com os relatórios avaliativos. A sala 

conta também com outros dois armários para guarda dos diversos 

documentos Institucionais, além de   todo o material de consumo necessário 

às atividades.  

A sala de reuniões da CPA é mobiliada com uma mesa e 10 cadeiras, que 

comporta, confortavelmente, todos os membros para as reuniões ordinárias 

e extraordinárias, bem como para reuniões com Gestão, Coordenadores de 

Cursos e de Setores, com acessibilidade e  condições de sigilo, além 

de  três  baias, com acesso à internet para o trabalho individual dos membros 

da CPA e outros usuários. Para o conforto de seus membros a sala possui 

um espaço com uma geladeira e mesa com quatro cadeiras. 

Ressalte-se que todo o ambiente da CPA é bem identificado e decorado para 

o bem estar de seus usuários.  

A CPA conta com os serviços da Assessoria de Tecnologia e Informação -

ATI que disponibiliza notebooks, projetor e outros equipamentos que se 

fizerem necessários à realização de reuniões, bem como o apoio da 

Assessoria de Comunicação Organizacional da UNIVALE – ASCORG para a 

criação de campanhas de sensibilização e apresentação de resultados, 

elaboração de folders, manutenção da página da CPA no Portal da Instituição 



344 
 

 

e elaboração de comunicados institucionais e com  o apoio irrestrito da 

Reitoria, Pró-reitorias, Diretoria Executiva da FPF, Ouvidoria, Coordenadores 

de Cursos e todas as demais instâncias institucionais no planejamento e 

execução de suas atividades. 

IX - Instalações Sanitárias: A Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE  possui mais de 60 (sessenta) instalações sanitárias, integradas 

por conjunto de sanitários,  os quais estão alocados em edifícios e 

blocos  estratégicos, no Campi I e II, tendo como critério de distribuição o 

quantitativo e as necessidades dos usuários. 

Para o atendimento às necessidades dos usuários, os edifícios e blocos 

possuem instalações sanitárias diferenciadas contemplando o gênero e o 

banheiro familiar com fraldários e banheiros específicos adequados às 

pessoas com deficiência. Os banheiros são dotados de aparelhos sanitários 

e acessórios, tais como lixeira, saboneteira, papeleira, louça sanitária e 

lavatórios. Os vestiários são equipados de duchas aquecidas e guarda-

volumes. A instituição disponibiliza equipe de limpeza dedicada com 

cronograma de higiene que garante a higienização, o abastecimento e a 

conservação dos sanitários. Além disso, os sanitários contam com sistema 

de ventilação que garante a renovação do ar. 

Nessa perspectiva, a UNIVALE dispõe de infraestrutura planejada para as 

pessoas com deficiências e atende também ao que estabelece a Portaria 

Ministerial n° 3.284, de 7 de novembro de 2003, D.O.U. de 11 de novembro 

de 2003. Para alunos com deficiência física, cabe destacar a preocupação 

da Entidade Mantenedora em propiciar total acessibilidade arquitetônica com 

a eliminação das barreiras ambientais físicas: existência de rampas, piso 

antiderrapante, adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeiras de rodas, colocação de barras de apoio nas 

paredes dos banheiros, instalação de lavabos e bebedouros em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas. 
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7.2 BIBLIOTECA CENTRAL E SETORIAL  

  

7.2.1 Serviços e Espaço Físico Sistema de Bibliotecas (SiBi) da UNIVALE 

 

Com mais de 50 (cinquenta) anos de tradição, desde 1968 as bibliotecas da 

instituição são um espaço de difusão, apropriação e construção do conhecimento a 

fim de atender às necessidades informacionais da comunidade acadêmica e da 

comunidade externa incluindo os egressos, que são enquadrados como visitantes 

com permissão de acesso parcial.  

A instituição possui no Campus Antônio Rodrigues Coelho (Campus II) a 

Biblioteca Central Dr. Geraldo Vianna Cruz9 e no Campus Armando Vieira (Campus I) 

a Biblioteca Setorial, constituindo o Sistema de Bibliotecas (SiBi). 

A área total pertencente ao SiBi/UNIVALE corresponde a 1.517, 34 m², visto 

que a maior área é a da Biblioteca Central. O Quadro 2 apresenta a distribuição 

setorial da área total destinada para as bibliotecas. 

 

Quadro 2 - Área destinada ao SiBi/UNIVALE em m² 

SiBi/UNIVALE 
Área total 

(m²) 

Área destinada ao 

acervo 

(m²) 

Área destinada aos 

usuários 

(m²) 

Biblioteca Setorial 300,59 m² 157,73 m² 
89,92 m², com 50 

assentos 

Biblioteca Central 1.216,75 m² 331,36m² 
338,27 m², com 180 

assentos. 

Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes (SEPLAM/UNIVALE). 

 

Além dos ambientes de acesso livre, as duas unidades possuem espaços 

restritos ao pessoal técnico-administrativo (PTA), que poderá ser visualizado no 

Quadro 3: 

 

 

                                            
9  Desde 2007 por decisão do Conselho Diretor da Fundação Percival Farquhar (FPF), foi nomeada 

em respeito ao profissional contábil, bibliófilo e cidadão valadarense de “Dr. Geraldo Vianna Cruz”. 
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Quadro 3 - Ambientes de acesso livre e restrito 

AMBIENTES DE ACESSO LIVRE 

(Acesso Comum) 

Balcão de Atendimento; Guarda Volumes; Banheiros; 

Bebedouro; Espaço de Acesso aos Computadores; 

Acervo Físico; Periódicos Físicos; e Estações de 

Estudo (salas em grupo, individual e área livre). 

AMBIENTES RESTRITOS AO PESSOAL 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (PTA) 

(Acesso Restrito) 

Sala compartilhada pela gestão, profissionais 

bibliotecários e assistentes de biblioteca; Almoxarifado 

Próprio; Conservação e Reparo de Livros; Sala de 

Acervo Fechado e Processamento Técnico; Cozinha 

Comunitária e Banheiros 

Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes (SEPLAM/UNIVALE). 

 

Os usuários dispõem de Estações Individuais e Coletivas para estudos 

contemplados por quatro espaços: a Sala de Estudo Individual com cabines; as Salas 

de Estudo em Grupo para até 4 (quatro) pessoas; Área Livre de Estudo e o Espaço 

de acesso aos computadores. Os espaços destinados para estudo individual e coletivo 

estão descritos no Quadro abaixo que resume a situação do SiBi/UNIVALE.  

 

Quadro 4 - Espaços destinado ao estudo individual e coletivo 

Unidade 

Administrativa 

Área livre de estudo 

coletivo 
Estudo individual 

Espaço de acesso aos 

computadores 

Biblioteca Setorial 5 mesas 15 mesas 
4 máquinas, com 2 

lugares cada 

Biblioteca Central 

10 Salas de Estudo 

em Grupo; 

Área Livre de Estudo 

com 25 mesas. 

6 cabines, com 24 

lugares 

8 máquinas, com 2 

lugares cada. 

 

Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes (SEPLAM/UNIVALE). 

 

A comunidade acadêmica tem acesso ao acervo físico de 40 mil títulos 

contabilizando mais de 100 mil exemplares e um total de mais de 20 mil títulos virtuais, 

sendo estes, oferecidos, de forma ininterrupta desde 2015, por meio de licenciamento 

anual do uso de base de dados das duas principais Plataformas de Itens 

Informacionais do país (Minha Biblioteca e Pearson). 
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O investimento em material bibliográfico é uma das prioridades da instituição, 

dado que ao longo destes últimos anos vem investindo cada vez mais no acesso 

multiusuário. Em relação aos Periódicos Especializados (PE), a comunidade 

acadêmica utiliza amplamente o Portal de Periódicos da Capes, com um acervo virtual 

de mais de 48 mil títulos de periódicos com acesso a textos completos e diversas 

bases de dados de referência, que desde 2019 são acessadas de forma remota por 

meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), além do acesso local na rede 

de computadores dos campi. Ademais, destaca-se também a utilização do Portal 

SciELO e dos Portais de Periódicos de Instituições disponíveis em Open Access 

(acesso aberto). 

É importante destacar que o acesso multiusuário aos ebooks estão 

disponíveis 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, e as bibliotecas estão abertas 

de 7h às 22h de segunda-feira a sexta-feira e aos sábados de 8h às 12h, respeitando 

a especificidade de cada campi e o calendário acadêmico, atendendo desta forma as 

necessidades da IES. 

Em relação aos Recursos Tecnológicos, o SiBi/UNIVALE conta com o 

apoio dos profissionais da Assessoria de Tecnologia e Informação (ATI) da instituição, 

que prestam todo o suporte necessário aos sistemas utilizados. As unidades de 

informação contam com um espaço com máquinas para acesso às pesquisas via 

internet e software leitor de tela para inclusão digital de pessoas com deficiência 

visual, inclusive as bibliotecas dispõem de cobertura de rede wi-fi em todos os 

ambientes, com acesso livre para o uso de dispositivos móveis (notebooks ou 

computadores portáteis, tablets e smartphones).  

Para aprimorar o atendimento aos usuários, nos últimos anos, em face do 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação virtual, o atendimento remoto, 

restrito ao uso do e-mail, ganhou o reforço do aplicativo whatsapp business e das 

redes sociais, este último em fase de implantação, estreitando ainda mais a interação 

da biblioteca com o usuário. O serviço de capacitação da comunidade acadêmica 

também passou a ser ofertado nas duas modalidades: presencial e virtual. 

Identificando as necessidades dos usuários, mantém-se entre outros 

serviços presenciais as visitas guiadas, incluindo a implementação do serviço 

denominado Biblioteca das Coisas, como um dispositivo inovador ao realizar 

empréstimo de objetos como tablets, carregador de celular, itens de papelaria, 

guarda-chuvas, dentre outros. 
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Além do serviço descrito acima, com o objetivo de  atender as demandas de 

Ensino, Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão o Sistema de Bibliotecas da 

UNIVALE presta assessoria aos docentes para periódicos especializados e anais de 

eventos; e promove capacitações para a comunidade acadêmica sobre o uso do portal 

de Periódicos Capes e bases referenciais por área do conhecimento, normalização 

bibliográfica, utilização de gerenciadores de referências, preenchimento do Currículo 

Lattes e/ou ORCID e ética na publicação científica. 

Em relação aos softwares utilizados, o SiBi/UNIVALE, faz uso do Sistema 

Integrado de Bibliotecas Pergamum, adquirido em 2005, possibilitando a 

padronização, gerenciamento e informatização dos serviços prestados pelas 

bibliotecas. Em 2019, a adoção do Sistema Acadêmico TOTVs pela UNIVALE, 

possibilitou a integração de sistemas heterogêneos por meio da interoperabilidade na 

qual as bibliografias são lançadas no Pergamum Web, passando assim a serem 

disponibilizadas tanto no Plano de Ensino TOTVS quanto no “Meu Pergamum” para 

acesso amplo dos usuários. 

As informações referentes aos produtos e serviços das unidades são 

amplamente divulgadas na página da biblioteca hospedada no site institucional da 

UNIVALE, e são complementadas pelas redes sociais, disponibilizando: o horário de 

funcionamento, os regulamentos e políticas, o manual para elaboração de trabalhos 

acadêmicos, as fontes de informação disponibilizadas pela biblioteca, os TCCs, o link 

e orientação para acesso do portal CAPES, os periódicos, o acesso ao catálogo, 

dentre outras.  

Os serviços prestados e a infraestrutura estão em processo de 

aprimoramento, com foco nas adequações propostas pelo Plano Institucional de 

Inclusão e Acessibilidade da instituição que está organizado para execução em 

curto, médio e longo prazo, garantindo o cumprimento dos diversos tipos de 

acessibilidade previstos na legislação vigente.  

Sobre a acessibilidade arquitetônica, o prédio já possui rampa externa de 

acesso com vagas demarcadas em estacionamento, entrada/saída individualizada, 

corredores entre as estantes e banheiros exclusivos a Pessoa com Deficiência (PcD), 

entre outros itens.  

Para a acessibilidade comunicacional, o site da biblioteca conta com dois 

sistemas instalados: VLibras que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para 

a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e o Real Accessability com as funcionalidades 
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de aumentar e diminuir o tamanho da fonte, converter a página para preto e branco,  

inverter cores, destacar os links e trocar a tipologia de letras para Sans Serif (que 

proporciona melhor legibilidade), entre outras configurações.  

Contemplando a acessibilidade instrumental e digital, já são utilizadas 

tecnologias assistivas disponíveis para deficientes visuais, sendo estas: 

a) um leitor de tela livre, NonVisual Desktop Access (NVDA) que está 

instalado em todos os computadores; 

b) um computador de acesso exclusivo para PcD; 

c) as ferramentas das plataformas de ebooks por meio da leitura em voz 

alta, formatação melhorada (ajuste de altura, largura, zoom e visão 

noturna);  

d) o acervo de livros de literatura em Braille fornecidos pelo Instituto 

Benjamin Constant (IBC), por meio da coleção “Pontinhos”. 

E, além de tudo isso, o SiBi/UNIVALE é integrante da Biblioteca Online 

Dorinateca de livros acessíveis da Fundação Dorina Nowill para Cegos, que 

disponibiliza livros acessíveis em três formatos: DAISY, MP3 e Fonte Ampliada.  

Pelo exposto, pode-se afirmar que os serviços e a infraestrutura das 

bibliotecas atendem plenamente às necessidades institucionais para a implementação 

das políticas de Ensino, Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão, corroborando o 

cumprimento da missão Institucional, além de apresentar acessibilidade articulada 

com as ações de melhorias propostas no Plano de Acessibilidade geridas pelo Espaço 

A3 – Apoio ao Aluno. 

 

7.2.2 Acervo do SiBi/UNIVALE 

 

O acervo do SiBi/UNIVALE é constituído pelo suporte físico, e em 2015 

incluiu-se o virtual, caracterizando-o, a partir de então, como acervo híbrido.  

Para atualizar e expandir o seu acervo, a UNIVALE usa como referencial a 

Política de Desenvolvimento de Acervo (PDA), instituída em conformidade aos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e alinhada aos conteúdos curriculares dos 

Planos de Ensino. O objetivo dessa política é estabelecer critérios para viabilizar o 

crescimento e atualização do acervo de forma dinâmica, racional, contínua e 

equilibrada, visando satisfazer as necessidades informacionais dos seus usuários, e 

subsidiando apoio informacional às atividades da instituição. 
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O acervo das bibliotecas da UNIVALE é constituído por livros, ebooks, 

periódicos especializados, anais de eventos, Trabalhos de Conclusão de Cursos 

(TCC), dissertações e teses, folhetos, multimídias (CD e DVD) e publicações da 

UNIVALE Editora. 

Merecem destaque as modalidades de aquisição de itens informacionais 

caracterizada pela compra perpétua e licenciamento anual, mediante aprovação 

orçamentária pela mantenedora, tendo como prioridades de crescimento anual: 

a) as obras da bibliografia básica, complementar e periódicos especializados das 

disciplinas/módulos novos e/ou alterações de currículos dos cursos de 

graduação e pós-graduação, em fase de implantação e/ou de reconhecimento; 

b) as áreas que necessitam de atualização constante;  

c) atender as linhas de Ensino, Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão; 

d) a reposição das obras desaparecidas e/ou danificadas; 

e) dar suporte técnico a outros setores da instituição. 

Além da alocação de recursos mediante aprovação orçamentária, o 

SiBi/UNIVALE realiza ações corretivas associadas ao acompanhamento por meio da 

institucionalização da Comissão Permanente para Seleção de Acervo, com vistas 

a contribuir com as demandas de seleção, aquisição, avaliação e desbaste, com a 

participação dos coordenadores dos cursos de graduação e dos cursos de pós-

graduação, dos representantes discentes, dos profissionais bibliotecários e do 

representante do pessoal técnico-administrativo (PTA), dando transparência quanto 

ao processo decisório e legitimando a tomada de decisão.  

A avaliação do acervo é realizada sempre que necessária, pela Comissão 

Permanente de Seleção de Acervo, sendo empregados métodos qualitativos e 

quantitativos cujos resultados são comparados e analisados, assegurando o alcance 

dos objetivos da avaliação. 

Para assegurar a atualização e o crescimento orgânico do acervo, deve 

ser realizado anualmente, no período de recesso acadêmico, um inventário dos itens 

informacionais, exceto os periódicos especializados e ebooks que são avaliados a 

cada 3 (três) anos.  

Após a análise do inventário é empregado o processo de desbastamento. 

O desbaste do item informacional é realizado a partir do descarte ou 

remanejamento da coleção ativa. O SiBi/UNIVALE reserva-se o direito de dar 

destinação aos itens, disponibilizando a relação destes no site, para que pessoas 
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físicas e/ou jurídicas interessadas recebam os itens em caráter de doação, sendo que 

outros itens, de acordo com as suas condições físicas serão enviados para a 

reciclagem. 

O SiBi/UNIVALE também estabelece por meio do seu Plano de 

Contingência, uma série de procedimentos alternativos ao seu funcionamento 

normal, sempre que algumas de suas funções usuais se vê prejudicada por uma 

contingência interna ou externa, mediante as ocorrências do acervo físico, virtual, 

infraestrutura e recursos tecnológicos disponibilizados pela ATI/UNIVALE. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a Política de Desenvolvimento de 

Acervo (PDA), atende às necessidades dos cursos, mantendo a viabilidade de sua 

execução pela mantenedora, com alocação de recursos, em função das ações 

corretivas associadas ao acompanhamento, avaliação do acervo pela comunidade 

acadêmica realizada pela Comissão Permanente de Seleção de Acervo, resultando 

em dispositivos e processos inovadores na gestão das bibliotecas universitárias. 

 

7.3 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL 

 

As instâncias responsáveis pela Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) na UNIVALE são a Assessoria de Tecnologia e Informação (ATI) e o Núcleo de 

Apoio de Tecnologia de Informação (NATI). A ATI é responsável por gerir o 

desenvolvimento de sistemas computacionais e a implementação de serviços de 

manutenção para os sistemas e equipamentos de tecnologia que englobam o parque 

tecnológico da UNIVALE. O NATI é um órgão consultivo, propositivo e deliberativo 

que auxilia na tomada de decisões estratégicas no que tange à tecnologia de 

informação. Tem por objetivo implantar e gerir o processo de governança de 

Tecnologia da Informação, tendo responsabilidades de caráter estratégico e de 

assessoramento na formulação e implantação de políticas, propostas de 

investimentos, projetos de inovação e definição de prioridades de tecnologia da 

informação e de serviços digitais. O NATI tem como pilares o alinhamento estratégico, 

a entrega de valor, o gerenciamento de riscos, o gerenciamento de recursos e a 

mensuração de desempenho. 

Considerando a oferta de serviços de tecnologia da informação e 

comunicação para a comunidade acadêmica, a UNIVALE possui uma infraestrutura 

tecnológica que atende os setores administrativo-acadêmicos, as demandas 
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acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, servidores que disponibilizam os 

serviços institucionais, rede de dados que permite a comunicação entre os campi, os 

departamentos instalados fora dos campi e entre todos os equipamentos 

computacionais (computadores, scanners, impressoras, entre outros) da instituição e  

rede wireless. 

A infraestrutura atual atende às necessidades da UNIVALE por meio da 

disponibilidade contínua dos serviços oferecidos à comunidade acadêmica. A ATI é 

responsável pela implementação, manutenção e atualização da infraestrutura de rede 

de dados, parque computacional, softwares e serviços digitais.  

A rede de dados local é provida por links de fibra óptica e cabos metálicos e 

está dividida em duas redes lógicas, uma para atender as áreas administrativas-

acadêmicas e outra para atender aos laboratórios de informática. Os campi da 

UNIVALE e os prédios de serviços que funcionam fora dos campi são interligados por 

fibra óptica. Para prover o acesso a internet, a UNIVALE conta com 2 links de 

diferentes provedores. Como parte do plano de contingência dos serviços de 

tecnologia, a UNIVALE possui um link de redundância com um dos provedores de 

internet, que utiliza meios diferentes: um via fibra óptica e outro via rádio frequência, 

ambos entregando a mesma velocidade, e com o outro provedor: redundância de vias, 

duas fibras que chegam por rotas diferentes. A Instituição dispõe de tecnologia 

wireless para acesso à Internet em todas as áreas cobertas dos campi. Esse acesso 

está disponível para estudantes e colaboradores (professores e pessoal técnico-

administrativo). 

Preocupada em garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade 

dos dados, a UNIVALE possui um gerador de energia que prove abastecimento 

elétrico para os serviços de tecnologia essenciais, quando da falta de energia elétrica. 

Além disso, os servidores estão conectados em nobreaks que minimizam os 

problemas que possam ser causados por instabilidades no fornecimento da energia 

elétrica. A instituição, com o foco na segurança das informações, implementa regras 

para acesso aos serviços disponíveis na internet, controles internos de certificação e 

segurança e instalação de softwares de antivírus nos computadores interligados à 

rede de dados institucional. Os serviços essenciais, atendendo ao plano de 

contingência, trabalham com os conceitos de redundância e replicação, de modo a 

implementar as condições de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A 

UNIVALE possui uma política de backup para os serviços disponíveis. 
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O acesso aos recursos tecnológicos é feito por meio de Identidades digitais, 

que são fornecidas aos novos colaboradores e alunos no momento de seu ingresso à 

Instituição, e posteriormente revogadas com o seu desligamento. Por meio de seus 

dados de acesso, os usuários possuem um espaço específico para armazenamento 

de seus arquivos digitais. Importante salientar, que o setor de tecnologia realiza 

backup de todos os dados dos usuários armazenados na rede, exceto da rede dos 

laboratórios.  A disponibilidade de acesso à internet por meio físico ou por rede 

wireless, possibilita que toda a comunidade acadêmica tenha acesso aos serviços 

digitais oferecidos pela UNIVALE. 

A governança da infraestrutura tecnológica é viabilizada pela utilização de 

múltiplas ferramentas de gestão tecnológica especializadas, tais como ferramentas de 

monitoramento, alerta e bloqueio; softwares de diagnóstico e aplicativos de gestão. A 

questão da segurança é prioridade no ambiente tecnológico e para isso são utilizadas 

ferramentas de proteção contra vírus e acessos indevidos.  

 

7.3.1 Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

A comunidade acadêmica dispõe de serviços de rede de dados para 

comunicação, compartilhamento de informações e de arquivos digitais, acesso à 

internet, impressões, acervo informatizado para uso das bibliotecas físicas e virtuais, 

ambiente virtual de aprendizagem na plataforma Moodle e sistema de telefonia. Em 

seu portfólio de softwares utilizados pela instituição, a UNIVALE conta com softwares 

licenciados, softwares open source e softwares de desenvolvimento próprio. A oferta 

e gestão desses recursos viabilizam as ações acadêmico-administrativas e a 

interatividade entre os membros da instituição. 

Como software de gestão acadêmica, a Universidade Vale do Rio Doce 

utiliza o sistema TOTVS RM em todos os seus níveis de ensino: Graduação presencial 

e EaD, Pós-graduação presencial e EaD, Mestrado, Pesquisa e Extensão. A gestão 

engloba desde a entrada do aluno via Processo Seletivo, manutenção de suas 

informações via módulo Educacional, controle de pagamentos via módulo Financeiro 

e emissão dos Diplomas Digitais via integração com a aplicação doc.Xpress. O 

TOTVS RM ainda se integra ao sistema de gerenciamento e aprendizagem Moodle 

para estender suas funcionalidades e entrega de conteúdo disponibilizados no 
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ambiente virtual de aprendizagem (AVA) , além de seus Portais de Aluno e Professor 

já nativos e aplicativo dos respectivos portais EduConnect. Importante salientar que, 

tanto o portal do aluno, quanto o AVA oferecem tecnologias que promovem a 

independência e autonomia aos indivíduos que necessitam de recursos específicos 

para acessar os referidos serviços. Nas referidas plataformas estão habilitados 

recursos audiovisuais que promovem a inclusão de pessoas com deficiência visual e 

auditiva. 

A UNIVALE possui parcerias com as empresas Rubeus e Workalove onde 

os sistemas são integrados com sistema TOTVS. O módulo do Rubeus permite 

acompanhar a evolução do candidato do processo seletivo até tornar-se aluno 

frequente na instituição, com envio de e-mail marketing incentivando a efetivação da 

sua matrícula. O módulo Workalove é um ecossistema de trabalhabilidade e carreiras 

e também para retenção dos alunos, conectando instituições de ensino, estudantes e 

o setor produtivo. Integra, em tempo real, os planos pedagógicos dos cursos da 

instituição às competências exigidas pelo novo mundo do trabalho (hard skills e soft 

skills), na plataforma 3 em 1 que conecta instituições de ensino, estudantes e o setor 

produtivo. 

O licenciamento com a empresa Microsoft garante que todos os 

computadores da UNIVALE estejam cobertos para o uso do sistema operacional 

Windows e da suíte de aplicativos Office. O licenciamento ainda garante a participação 

no programa Azure Dev Tools for Teaching (ADT4T) que disponibiliza ferramentas 

voltadas para o desenvolvimento de softwares aos cursos de tecnologia. A assinatura 

Google Workspace for Education disponibiliza ferramentas que colaboram com o 

processo de ensino-aprendizagem. Dentre as ferramentas, destacam-se: Agenda, 

Classroom, Drive, Gmail, Meet, entre outros. A Instituição também mantém usuários 

para Google Enterprise for Education, que permite mais funcionalidades na utilização 

das ferramentas Google. A UNIVALE utiliza o programa de gratuidade para 

instituições de ensino da empresa Autodesk que permite a utilização de aplicativos 

como o AutoCAD e Revit (amplamente utilizados pelas áreas de arquitetura e 

engenharia), e está instalado em todos os computadores dos laboratórios de 

informática. O licenciamento com a empresa Adobe permite a utilização de diversas 

ferramentas nas áreas de edição de imagens, áudio e vídeo, como: Photoshop, 

Premiere e Illustrator, entre outros. Há ainda, outras parcerias e licenciamentos com 

softwares para outras áreas de ensino, como: Ciências Contábeis, Nutrição, 
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Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo.  A UNIVALE, por meio do curso de 

Sistemas de Informação, firmou convênio com o programa AWS Academy ofertado 

pela Amazon. O programa tem como objetivo capacitar as instituições de ensino 

superior para preparar estudantes para certificações reconhecidas no setor e carreiras 

na nuvem. A AWS Academy fornece às instituições de ensino superior um currículo 

de computação na nuvem gratuito e pronto para ensinar, que prepara os alunos para 

buscar certificações reconhecidas no setor e tarefas na nuvem em demanda. O 

currículo oferecido pelo programa poderá ser utilizado pelos docentes do curso de 

Sistemas de Informação como material teórico e prático nas disciplinas que trabalham 

com conteúdos relacionados à computação na Nuvem. Além disso, o material também 

servirá de apoio para a oferta de cursos livres e cursos de extensão. O currículo ajuda 

os educadores a permanecer na vanguarda da inovação da Nuvem AWS, para que 

eles possam equipar os alunos com as habilidades necessárias para serem 

contratados em um dos setores que mais crescem. Este convênio irá proporcionar um 

diferencial na formação de nossos estudantes. 

Com foco na digitalização do acervo acadêmico, a UNIVALE possui o 

licenciamento do doc.Xpress da empresa Debarry Inovação e Tecnologia. O projeto 

de acervo acadêmico em meio digital da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 

encontra-se estruturado e em desenvolvimento pela Secretaria Acadêmica. O referido 

projeto utiliza-se de um processo metodológico que busca a integridade e a 

autenticidade de todas as informações contidas nos documentos originais, está em 

conformidade com o Decreto nº 9.235/2017 e a Portaria nº 315/2018, utilizando como 

norteadores o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação 

dos Documentos aprovados pela Portaria AN nº 92/2011. O acervo está no padrão 

PDA/A, possuindo forma de indexação que permite a sucessão em sua gestão de 

forma simplificada e intuitiva. Possui cópias de segurança e está disponível no 

endereço de credenciamento da Instituição, respeitando os requisitos de durabilidade, 

disponibilidade e segurança. Todo o acervo está devidamente certificado com a 

utilização do padrão ICP-Brasil. O detalhamento das etapas e procedimentos está na 

íntegra no projeto disponível na Secretaria Acadêmica e na Reitoria da UNIVALE.  

A UNIVALE busca inovar em seus serviços digitais garantindo e-mails 

institucionais para todos os membros da comunidade acadêmica, a licença do Pacote 

Office 365 para os usuários @univale.br, convênios com empresas de tecnologia, tais 

http://univale.br/
http://univale.br/
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como Microsoft e Amazon para possibilitar o acesso aos alunos da área de tecnologia 

a recursos tecnológicos, conteúdos e treinamentos. 

 

7.3.2 Salas de apoio de informática  

 

Para atender as demandas da comunidade acadêmica, a Universidade Vale 

do Rio Doce - UNIVALE possui laboratórios de informática para aulas e para uso geral, 

disponíveis para os alunos ampliarem a experiência acadêmica. Para gerir esses 

recursos, a Instituição possui uma equipe de profissionais específica para esse fim e 

por meio de um regulamento de uso dos laboratórios de informática, define as normas 

de segurança e os processos para manter o ambiente disponível e funcional. As 

normas dos laboratórios são detalhadas no Regulamento Geral de Utilização dos 

Laboratórios de Informática e estão acessíveis por meio de QR Code em cada espaço, 

em local de fácil visualização e acesso. Os Laboratórios de Informática têm por 

objetivos: 

I. atender na totalidade e com qualidade as demandas das atividades 

acadêmicas que exijam recursos computacionais, conforme Projeto 

Pedagógico de cada Curso e Planos de Ensino que compõem as matrizes 

curriculares; 

II. atender aos acadêmicos da Instituição no desenvolvimento de trabalhos e 

pesquisas referentes às disciplinas ministradas nos cursos regulares; 

III. servir como suporte didático aos docentes; 

IV. proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico dos usuários da 

UNIVALE com objetivo de agregar complemento às disciplinas dos cursos; 

V. colaborar, quando necessário, com os departamentos da UNIVALE na 

realização de eventos, quando estes requererem a utilização dos laboratórios,  

equipamentos de informática e softwares. 

 

A Instituição possui 10 (dez) Laboratórios de Informática, sendo dois 

laboratórios no Campus I, 7 (sete) laboratórios e uma Sala de Atendimento 

Tecnológico (SAT) no Campus II, todos com ampla utilização em todos os turnos. A 

SAT é um laboratório de informática que oferece recursos tecnológicos para a 

realização de pesquisas científicas, trabalhos de extensão universitária e estudos 

http://univale.br/
http://univale.br/
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livres, essenciais à formação acadêmica, bem como a produção de novos 

conhecimentos, não estando disponível para a realização de aulas.  

Os laboratórios são climatizados, possuem computadores para alunos e 

professores, data show, acesso à Internet de alta velocidade, softwares específicos 

que atendem às necessidades acadêmicas de cada curso e infraestrutura para o 

ensino. A Sala de Atendimento Tecnológico também é climatizada, possui acesso à 

internet de alta velocidade e recursos de softwares necessários para as atividades 

dos alunos. Os laboratórios de informática possibilitam a realização das aulas e 

atividades acadêmicas cujos instrumentos e metodologias utilizem softwares 

instalados, sites ou pesquisas na internet. Além desses espaços, os discentes 

também podem fazer uso da Sala de Atendimento Tecnológico para a realização de 

suas atividades acadêmicas que demandam uso de recursos computacionais. 

Os ambientes funcionam nos horários compreendidos entre às 7 (sete) horas 

e 22 (vinte e duas) horas e 20 (vinte) minutos, em dias letivos, de segunda a sexta 

feira, e aos sábados nos horários de aulas previstos no calendário acadêmico 

institucional. Durante o horário de funcionamento, um técnico da equipe da ATI fica 

disponível para realizar o suporte sempre que necessário. 

Dentre os serviços prestados pela ATI, referente aos laboratórios de 

informática para uso acadêmico, destacam-se:   

- reserva de laboratórios de informática; 

- cadastro dos usuários nos servidores para controle de acesso, garantindo 

uma maior segurança na rede; 

- conexão com internet em todos os computadores dos laboratórios; 

- instalação, configuração e atualização de softwares gerais e específicos dos 

Laboratórios de Informática para que as demandas estabelecidas nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos e nos Planos de Ensinos sejam atendidas satisfatoriamente; 

- realizar manutenção dos equipamentos e rede de dados; 

- assessorar e orientar os usuários sobre o uso adequado dos recursos 

disponíveis nos Laboratórios de Informática; 

Os demais serviços prestados estão dispostos no Regulamento Geral de 

Utilização dos Laboratórios de Informática.  

Os espaços possuem boa iluminação, seu mobiliário possui condições 

ergonômicas adequadas e a quantidade destes equipamentos é proporcional à 

extensão do laboratório. Para conservação dos espaços físicos, as equipes de 
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limpeza atuam antes e depois das aulas. 

Para a manutenção dos laboratórios, a instituição conta com uma equipe de 

suporte de tecnologia da informação em cada campus. Essa equipe realiza 

manutenções preventivas e corretivas periódicas dos equipamentos dos laboratórios. 

Semestralmente, é realizada uma avaliação tanto dos hardwares, quanto dos 

softwares instalados, visando à proposição de atualização dos recursos tecnológicos 

disponíveis nos laboratórios. 

A estrutura física dos ambientes contempla a acessibilidade às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, em conformidade com o Decreto 5.296 de 

2/12/2004, que regulamenta as Leis 10.048 de 8/11/2000 e 10.098 de 19/11/2000. 

Além disso, em todos os computadores dos laboratórios e da SAT estão instalados 

softwares para acessibilidade digital. 

Os laboratórios dispõem de hardware e software devidamente legalizados, 

nas quantidades e especificações adequadas às demandas acadêmicas. Em todos os 

computadores estão instaladas ferramentas de segurança para proteger os 

equipamentos e evitar que sejam alvo de ataques maliciosos. 

Os ambientes são divididos da seguinte forma: 

 

Descrição local e estrutural dos Laboratórios de Informática da UNIVALE, 

Governador Valadares, 2022. 

LABORATÓRIOS DE 

INFORMÁTICA 
 LOCALIZAÇÃO 

QUANTIDADE DE 

MÁQUINAS PARA 

ALUNOS 

Sala de apoio tecnológico 
Campus II - Bloco 

B4 
10 

Laboratórios de Informática e 

Tecnologia I/II 

Campus II - Bloco 

B4 
33 

Laboratórios de Informática e 

Tecnologia V 

Campus II - Bloco 

B1 
15 
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Laboratórios de Informática e 

Tecnologia VI 

Campus II - Bloco 

B1 
20 

Laboratórios de Informática e 

Tecnologia VII 

Campus II - Bloco 

B1 
20 

Laboratórios de Informática e 

Tecnologia VIII 

Campus II - Bloco 

B1 
15 

Laboratórios de Informática e 

Tecnologia LRC 

Campus II - Bloco 

B3 
24 

Laboratórios de Informática e 

Tecnologia LABCOM 

Campus II - Bloco 

C6 
13 

Laboratórios de Informática e 

Tecnologia X 

Campus I - Prédio I 

(P3) 
20 

Laboratórios de Informática e 

Tecnologia XI 

Campus I - Prédio I 

(P3) 
15 

Fonte: SEPLAM/FPF. 

 

A instalação de novos softwares nos Laboratórios de Informática é feita por 

meio de solicitação da coordenação do curso que encaminha a demanda conforme 

projetos pedagógicos. A ATI avalia a solicitação e faz os devidos encaminhamentos 

para aquisição e/ou instalação e configuração dos softwares solicitados. Atualmente, 

os laboratórios utilizam os seguintes softwares que demandam licenciamento:  

● Produtos Microsoft: o contrato de licenciamento permite a instalação dos 

softwares supracitados em todos os computadores da instituição, sem limitação 

de quantidade.  

● AltoQi Eberick e QiBuilder: software utilizado pelos cursos de Engenharia Civil 

e Arquitetura e Urbanismo.  



360 
 

 

●  Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere, In Design, dentre outros): 

software utilizado pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Publicidade e 

Propaganda, Jornalismo e Design Gráfico.   

● Autodesk AutoCAD, 3ds Max e Revit: a UNIVALE utiliza o programa de 

licenciamento gratuito para instituições de ensino oferecido pela Autodesk.  

● Alterdata: além do contrato comercial, que licencia a utilização pelos 

departamentos administrativos Contábil e RH, a UNIVALE mantém uma 

parceria para utilização deste software nos Laboratórios de Informática, 

atendendo as demandas do curso de Ciências Contábeis. 

Os recursos computacionais disponibilizados para o corpo docente, tanto de 

hardware, quanto de softwares (licenciados ou open source) são fatores importantes 

para a adoção de práticas inovadoras nas atividades acadêmicas desenvolvidas nos 

laboratórios de informática.  

 

7.3.3 Infraestrutura de execução e suporte 

 

A Assessoria de Tecnologia e Informação conta com uma equipe 

especializada para o atendimento das demandas de serviços e produtos de tecnologia 

da informação disponibilizados para a comunidade acadêmica. A ATI possui equipes 

de desenvolvimento, de infraestrutura e suporte técnico que atendem às necessidades 

institucionais A equipe de desenvolvimento é responsável, tanto pelo desenvolvimento 

e manutenção de soluções, quanto pela implantação e manutenção de softwares de 

mercado. A equipe de infraestrutura é responsável pela rede lógica da instituição, 

pelos equipamentos do parque computacional, servidores, segurança da informação 

e pelo plano de contingência. E, a equipe de suporte técnico tem como 

responsabilidade atender as demandas dos usuários quanto ao funcionamento, 

instalação e manutenção dos equipamentos computacionais de uso da comunidade 

acadêmica. A equipe de suporte técnico realiza atendimentos no período de 7 (sete) 

horas e 22 (vinte e duas) horas e 20 (vinte) minutos, em dias letivos, de segunda a 

sexta feira, e aos sábados nos horários de aulas previstos no calendário acadêmico 

institucional, e em outros dias e horários conforme demanda institucional. 

A gestão das solicitações dos serviços de suporte técnico é feita por meio de 

uma ferramenta, desenvolvida pela equipe da UNIVALE, que possibilita o 
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acompanhamento em tempo real de todo o andamento da solicitação e, ao término, 

permite validar e avaliar a solução executada. 

A equipe de infraestrutura da ATI utiliza ferramentas de monitoramento de 

rede lógica que possibilitam identificar possíveis falhas e gargalos de comunicação 

com o objetivo de melhorar a performance da rede. A equipe também utiliza 

ferramentas que auxiliam na gestão da segurança da informação. 

A ATI ainda é responsável pela elaboração, implantação e manutenção do 

plano de contingência, que tem como objetivo possibilitar a disponibilidade dos 

serviços digitais 24 horas por dia, 7 dias por semana, e do plano de expansão que tem 

como foco a melhoria dos serviços e equipamentos já implantados e a instalação de 

novos  recursos computacionais que estejam alinhados às demandas da comunidade 

acadêmica. 

 

7.3.4 Plano de Expansão e atualização de equipamentos 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE redimensiona sua infraestrutura 

tecnológica mediante análise constante, que assegure os patamares de qualidade 

acadêmica e possa garantir efetividade e competitividade na sua área de atuação, 

diante das inovações que se apresentam. 

A elaboração e implantação do plano de expansão e atualização de sua 

infraestrutura tecnológica e de equipamentos se apoia no diagnóstico, na demanda 

dos cursos, na realidade de mercado e na limitação orçamentária da instituição. O 

acompanhamento das ações é baseado em metas objetivas e mensuráveis, com 

indicadores de desempenho definidos junto à gestão superior. 

Estão incluídos nesse processo a otimização do uso do patrimônio 

disponibilizado, o aperfeiçoamento do modelo de planejamento de espaço físico e a 

implementação de modelo de gestão da infraestrutura, espaço físico, serviços, 

segurança e manutenção por meio de sistemas que forneçam informações 

georreferenciadas e plano de promoção de acessibilidade e de atendimento 

diferenciado a pessoas com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais. 

O redimensionamento da infraestrutura para o período de vigência do PDI 

estabelece: 
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I. setorização da Estrutura dos cursos por área de 

conhecimento; 

II. reordenamento e redimensionamento dos setores e 

ambientes administrativos e acadêmicos; 

III. aumento do número de salas de aula; 

IV.  aumento do número de salas com recursos de multimídia. 

Com relação ao plano de expansão e atualização de equipamentos de TI, a 

ATI analisa as demandas institucionais e a viabilidade financeira para propor a 

aquisição e/ou atualização do parque computacional da UNIVALE. 

A evolução dos equipamentos não se limita apenas aos recursos de 

tecnologia da informação e comunicação e abrange, também, equipamentos 

específicos das diversas áreas dos cursos e setores que a UNIVALE oferta. Esse 

serviço é realizado pelo Departamento de Logistica - DLOG, que gerencia, monitora e 

acompanha a expansão e atualização dos equipamentos. No caso de necessidade de 

manutenção preventiva ou reparadora especializada, são contratados prestadores de 

serviços externos.  

A viabilidade financeira para executar o plano de expansão e atualização dos 

equipamentos da UNIVALE é garantida pelos recursos financeiros administrados pela 

Fundação Percival Farqhuar, mantenedora da UNIVALE, que busca o equilíbrio entre 

as receitas geradas e despesas. A viabilidade técnica para atendimento às demandas 

da instituição é garantida com a contratação e a formação da equipe técnica de 

colaboradores que atuam na UNIVALE. 

 

7.3.5 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UNIVALE é utilizado para o 

desenvolvimento das atividades a distância e constitui-se de uma plataforma com 

recursos tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem a distância. Trata-se de um ambiente, chamado de AVA UNIVALE, 

onde são disponibilizados conteúdos digitais e os recursos tecnológicos para 

comunicação entre professores-tutores e estudantes e destes entre si, no 

desenvolvimento de cursos e disciplinas a distância. 
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O AVA UNIVALE foi criado com a plataforma Moodle, que se trata de um 

software de uso gratuito e de código-fonte aberto, o que favorece o seu contínuo 

desenvolvimento por uma comunidade mundial de colaboradores. Softwares como o 

Moodle são também chamados de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem e 

devido as boas características e qualidade dessa ferramenta, acrescida das 

possibilidades de personalização e integração à outras plataformas, bem como a 

experiência da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE no uso deste software 

desde o ano de 2003, contribuíram para sua adoção na oferta de suas atividades a 

distância.  

O AVA UNIVALE está integrado ao Sistema de Gestão Acadêmica TOTVs 

RM que a UNIVALE adota. Essa integração ocorre pelo uso de um programa de 

comunicação de dados entre as plataformas de sistemas. Para acesso aos conteúdos 

dos cursos e disciplinas disponíveis no AVA UNIVALE é necessário estar registrado 

no Sistema de Gestão Acadêmica, que viabiliza o seu acesso por meio do Portal do 

Aluno. A política de segurança de acesso é realizada pela identificação única de 

usuário e senha restrita a professores e estudantes matriculados na UNIVALE. 

Conforme definido nas políticas de EaD da UNIVALE e em consonância com 

os objetivos pedagógicos dos cursos, os recursos educacionais são organizados no 

AVA UNIVALE para atender aos processos de ensino-aprendizagem, assim como as 

ferramentas voltadas à interação, oportunizando a comunicação síncrona e 

assíncrona entre os participantes. A plataforma permite a adoção de modelos 

tecnológicos e digitais com integração de diferentes mídias, suportes e linguagens, 

possibilitando interação e comunicação. Dentre os recursos existentes para interação 

entre professores-tutores e discentes tem-se: fóruns de discussão, ferramenta para 

chat e videoconferências, recursos para aplicação de questionários, envio de 

arquivos, edição colaborativa por wiki, dentre outros. 

Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA UNIVALE, há ferramentas 

diversificadas que contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, comunicação e inclusão dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com softwares específicos que 

impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, proporcionando uma 

independência nos estudos e interação com a comunidade acadêmica. As 

funcionalidades existentes permitem ajustes de fontes para leitura, tanto de tamanho 



364 
 

 

quanto de cores, sendo possível também a conversão do texto em fala. Outro recurso 

também possível é a tradução do texto em Linguagem Brasileira de Sinais. 

Estratégias inovadoras estão sendo continuamente implementadas no AVA 

UNIVALE. Como exemplo há o uso de estratégias de gamificação, visando promover 

o engajamento dos participantes e incentivos à conclusão das atividades. Outra ação 

refere-se ao uso de atividades interativas, criadas com recursos de HTML 5, para 

melhor atender à formação dos estudantes. Outra inovação implementada refere-se 

aos espaços de salas virtuais de coordenações dos cursos, em que a sua organização 

favorece o acesso a informações do curso, além de comunicação com a coordenação. 
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8 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL  

  

8.1 POLÍTICAS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE percebe a autoavaliação 

realizada pela sua Comissão Própria de Avaliação - CPA como fonte de informações 

para assegurar a realização de atividades pedagógicas e institucionais, necessárias à 

promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação do discente e da 

melhoria institucional.  Compreende a autoavaliação como um processo permanente 

que deve garantir os princípios e os valores contidos na missão institucional, 

envolvendo a comunidade educativa na reflexão, análise e verificação de suas ações. 

Nesse contexto, por meio da análise diagnóstica, é elaborada estratégia de 

referência para o dimensionamento das ações com o intuito de perceber, levantar, 

analisar, adequar, orientar, reestruturar e replanejar as atividades adequadas às 

novas situações.  

A experiência de avaliação institucional da UNIVALE ao longo da história, 

contribuiu para revitalizar o processo de qualificação da atuação universitária, 

elevando o nível de sua produção e de seus serviços.  

Após o reconhecimento da Instituição como Universidade em julho de 1992, 

foi instituída a Comissão Permanente de Avaliação Institucional – COPAI que elaborou 

o Projeto de Avaliação Institucional – PAI, com a finalidade de atender à necessidade 

interna de autoconhecimento, buscando a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pela instituição. 

Os resultados alcançados nos processos de avaliação conduzidos pela 

COPAI permitiram avanços expressivos na qualidade do ensino de graduação e na 

prestação de serviços. 

Visando atender as necessidades acadêmicas e administrativas, a 

universidade instituiu em 2002 a “Comissão de Avaliação Institucional” com a 

responsabilidade de avaliar sistematicamente os seus cursos de graduação. A partir 

de cada avaliação, os indicadores apresentados nos relatórios servem como 

balizamento de ações para a melhoria da qualidade da graduação e são considerados 

mecanismos expressivos para a tomada de decisões. 
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Para a UNIVALE a Avaliação Institucional deve ocupar lugar central na 

estrutura da universidade. O objetivo atual é adequar os procedimentos da 

Universidade à nova sistemática criada pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES. Portanto, caberá à Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, instituída pela Portaria UNIVALE: 013/2004, de 15 de março de 2004 e 

constituída pela Portaria UNIVALE: 029/2004, de 14 de junho de 2004 a efetivação 

das sistemáticas de avaliação. 

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. 

O regulamento de funcionamento da CPA/UNIVALE é continuamente 

atualizado (2005, 2014 e 2021) considerando a evolução institucional e as 

necessidades de seus públicos internos e externos. 

Os Projetos de Autoavaliação Institucional da UNIVALE (2005, 2014 e 2021), 

propostos e atualizados pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, em sua evolução 

buscam não somente avaliar as atividades acadêmicas, mas, sobretudo, atender a 

tríplice exigência da universidade contemporânea: o aperfeiçoamento contínuo da 

qualidade acadêmica, a melhoria do planejamento e da gestão universitária e a 

prestação de contas à sociedade. 

São definidos grupos de indicadores que consistem em nomear os atores 

integrantes do processo de avaliação, seja quando avalia ou quando é avaliado, 

considerando a estrutura da avaliação a ser realizada: 

 

 

 

I. Discentes: Avaliação das políticas de atendimento ao discente, comunicação 

externa e interna, avaliação da organização didático-pedagógica, avaliação 
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dos docentes e da coordenação do curso, avaliação da infraestrutura física 

e tecnológica.   

II. Docentes: Avaliação das políticas de pessoal, infraestrutura física, 

organização didático-pedagógica, responsabilidade social.  

III. Técnicos-administrativos: Avaliação das políticas de pessoal, infraestrutura 

física.  

IV. Egressos: Organização didático-pedagógica, infraestrutura física, 

conhecimento adquirido, empregabilidade.   

No que tange à sua operacionalização, a autoavaliação está prevista em 

vários órgãos institucionais, podendo ser assim dimensionada:  

I. autoavaliação via Comissão Própria de Avaliação – CPA, do cumprimento 

das metas e ações contidas no PDI;  

II. autoavaliação da execução dos projetos pedagógicos dos cursos, pelos 

órgãos colegiados, Núcleos Docentes Estruturantes, comissões externas de 

avaliação, discentes e egressos;  

III. autoavaliação das atividades institucionais sob a ótica dos discentes e dos 

docentes;  

IV. autoavaliação do desempenho dos coordenadores de Curso sob a ótica da 

gestão superior com base nos indicadores de avaliação dos cursos;  

V. autoavaliação das atividades institucionais por meio dos projetos de 

extensão e intervenção social, sob o olhar dos parceiros e das comunidades 

envolvidas;  

VI. autoavaliação do desempenho institucional, pelos órgãos empregadores e 

entidades conveniadas;  

VII. autoavaliação de desempenho dos discentes, por meio do ENADE;  

VIII. autoavaliação dos projetos de pesquisa/iniciação científica, pelos aceites 

para divulgação em encontros, conferências, congressos e publicações de 

artigos e resumos, além de relatórios finais.  

Instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES fundamenta-se na necessidade de 

promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 

da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus compromissos e 
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responsabilidades sociais. Os princípios fundamentais do SINAES seguidos pela 

autoavaliação da UNIVALE são:  

I. responsabilidade social com a qualidade da educação superior;  

II. reconhecimento da diversidade do sistema;  

III. respeito à identidade, à missão e à história das instituições;  

IV. globalidade, isto é, compreensão de que a instituição deve ser avaliada, 

a partir de um conjunto significativo de indicadores de qualidade, vistos 

em sua relação orgânica e não de forma isolada;  

V. continuidade do processo avaliativo.  

O SINAES integra modalidades de instrumentos de avaliação, a serem 

aplicados em diferentes momentos. Uma dessas modalidades é a Avaliação das 

Instituições de Educação Superior – AVALIES, centro de referência e articulação do 

sistema de avaliação que se desenvolvem em duas etapas principais:  

I. autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação – 

CPA de cada IES, a partir de setembro de 2004;  

II. avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, 

segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES.  

A Autoavaliação ou Avaliação Interna, realizada por meio da Comissão 

Própria de Avaliação da Universidade Vale do Rio Doce – CPA/UNIVALE é um 

processo constante, orientado pelas diretrizes e pelo roteiro da Autoavaliação 

Institucional da CONAES. Ela visa identificar os pontos positivos e em quais pontos a 

Universidade deve avançar, e propor medidas que melhorem a qualidade de toda a 

estrutura e ações vinculadas ao ensino e à aprendizagem, contando com a 

participação ativa dos diversos atores da Instituição.   

O processo desenvolvido para a autoavaliação institucional é construído em 

torno dos objetivos e metas previstas neste Plano de desenvolvimento Institucional – 

PDI e das dimensões determinadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES); dos indicadores de avaliação, previstos nos Instrumentos de 

Avaliação Institucional e de curso, do MEC/INEP, por meio de ações avaliativas, 

propostas para esse fim, revistas anualmente. Por meio dos resultados dos processos 

avaliativos, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE possibilita aos gestores, 

coordenadores de cursos, corpo discente, docente e técnico-administrativo, 

conhecerem um relatório crítico de caráter analítico e interpretativo sobre a Instituição.  
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Esse relatório crítico contém sugestões de natureza administrativa, política, 

pedagógica e técnico-científica, expressando os desafios, perspectivas e aferições 

das ações ocorrentes na Instituição. Os relatórios anuais de autoavaliação são 

compartilhados com participantes dos diferentes segmentos e setores da Instituição 

para que sirvam de apoio ao planejamento e gestão. Há também a preocupação 

institucional em dar visibilidade dos resultados do processo avaliativo à comunidade 

acadêmica por meio de reuniões da CPA com a coordenação, docentes, discentes, 

gestão; além de e-mails a professores e alunos, o site institucional, reuniões com 

representantes de turma e participação da CPA em aulas magnas para apresentação 

dos resultados dos cursos de graduação 

A partir dos resultados nas avaliações internas e externas a UNIVALE define 

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

identificadas nestas avaliações. 

A evolução institucional é acompanhada de forma criteriosa e conjunta pela 

mantenedora e mantida por meio de um planejamento da expansão de sua 

infraestrutura, de modo a garantir o crescimento sustentável da instituição, onde são 

realizados investimentos para a construção de novos laboratórios, aquisição de 

equipamentos, além da expansão do acervo físico. 

A UNIVALE, em consonância com sua missão institucional e os resultados 

das avaliações internas e externas, persiste em atender à equação de contemplar o 

pensar global para agir local e regional. Nesta perspectiva, acontecem mudanças 

físicas, estruturais e políticas para a efetivação/consolidação da estrutura institucional 

com vistas à manutenção e crescimento. 

No processo autoavaliativo a instituição utiliza como indicadores internos e 

externos:  

Indicadores Internos:   

I. aspectos gerias dos cursos;  

II. coordenação dos cursos;  

III. infraestrutura física;  

IV. setores acadêmicos e administrativos;  

V. disciplinas – alunos; 

VI. disciplinas – professores;  

VII. comissão Própria de Avaliação – CPA;  
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VIII. outros: de acordo com as especificidades dos cursos, tais como: 

Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso, Seminário Integrador, 

entre outros.  

Indicadores Externos:  

I. análise das avaliações das visitas in loco pelos avaliadores do MEC;  

II. análise dos resultados do ENADE. 

Segundo Muller (2001), a utilização adequada de indicadores de qualidade 

e de medidas de desempenho, nas instituições educacionais, apresenta vantagens:  

I. possibilita a avaliação do desempenho da instituição, por meio de seus 

programas e departamentos;   

II. induz um processo de transformações estruturais que permite eliminar 

inconsistências entre a missão, visão e valores institucional, sua estrutura 

e seus objetivos prioritários;   

III. apoia o processo decisório de desenvolvimento organizacional e de 

formulação   de políticas de médio e longo prazos;   

IV. melhora a coordenação da instituição com seus dirigentes;   

V. apoia a introdução de sistemas de reconhecimento pelo bom 

desempenho;   

VI. gera maior grau de confiabilidade da gestão, permitindo eliminar 

procedimentos desnecessários.   

A avaliação não pode resumir‐se a iniciativas ou medidas isoladas e 

circunscritas no tempo. O tempo da Educação é o tempo total. Por isso, a avaliação 

deve ser permanente e instalar‐se como cultura, como ação organizada e 

programática que pense constantemente e de modo integrado a universidade e 

contribua para o cumprimento mais eficaz e com maior qualidade de suas funções e 

compromissos fundamentais.  

 

8.2 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO 

PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO  

  

O processo de autoavaliação e acompanhamento do desenvolvimento 

institucional, instituído pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, tem como 

concepção basilar a Lei nº10.861, de 14 de abril de 2004, que fundamenta o Sistema 

Nacional da Avaliação da Educação Superior – SINAES na busca pela melhoria da 
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qualidade da educação superior, utilizando-se como variáveis os segmentos ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão, responsabilidade social, desempenho dos 

alunos, gestão da Instituição, corpo docente e estrutura física, na perspectiva da 

melhoria e do aprimoramento da eficácia institucional, efetividade acadêmica e social 

e da afirmação da autonomia e da identidade institucional.  

Para implementação da autoavaliação institucional, a Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta 

por representantes do corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e 

comunidade externa.  

A CPA/UNIVALE busca desenvolver uma cultura de avaliação, 

sensibilizando a comunidade acadêmica sobre a necessidade das avaliações, 

integrando-as aos processos de planejamento de ações futuras, fornecendo subsídios 

na esfera administrativa e pedagógica, a fim de promover o autoconhecimento e o 

aprimoramento da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. Para 

esse processo são utilizados quadros com as métricas do PDI para o relatório da 

Autoavaliação Institucional acompanhando os números dos participantes, que vem 

aumentando gradativamente a cada ano a partir de um movimento de sensibilização 

mais efetivo desde 2017.    

Trata-se de um processo ético, coletivo, participativo, com informações 

válidas e confiáveis, cooperativo e coerente com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade. Avalia a Instituição como um todo, assegurando uma 

participação responsável com indicativos que possibilitem a implementação de 

mudanças em todos os segmentos envolvidos e o uso efetivo dos resultados.  

A metodologia utilizada no processo de autoavaliação segue as orientações 

gerais do SINAES e prevê as seguintes etapas: preparação, sensibilização, 

desenvolvimento, consolidação da avaliação, devolutivas dos resultados e 

acompanhamento das melhorias propostas.  

A autoavaliação da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE é realizada 

utilizando-se do questionário on line como procedimento metodológico e contempla 

abordagem quali-quantitativa da avaliação.  

As questões contidas na autoavaliação são propostas em conformidade com 

a Lei nº10.861/2004 que definiu as dez dimensões institucionais para a avaliação das 

instituições de ensino superior, contempladas no roteiro de autoavaliação institucional, 

publicação da CONAES/INEP.  



372 
 

 

A autoavaliação na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE obedece à 

seguinte lógica:  

I. planejamento das atividades, sensibilização da comunidade para 

reflexão sobre o processo de autoavaliação pela Comissão Própria de 

Avaliação-CPA e equipe;  

II. envolvimento dos funcionários de todos os setores na construção das 

dimensões a serem avaliadas;  

III. participação ativa dos dirigentes da Universidade Vale do Rio Doce –  

UNIVALE em relação ao apoio institucional necessário à seriedade do 

processo;  

IV. processamento dos dados coletados por equipe especializada em 

assegurar a validade da informação;  

V. utilização dos resultados na implementação de melhorias sinalizadas, 

sendo estas melhorias transformadas em ações a serem alcançadas 

em curto, médio e longo prazo destinadas à superação das 

dificuldades e ao aprimoramento institucional;  

VI. divulgação dos resultados por meio de ações da Comissão Própria de 

Avaliação junto aos cursos e setores avaliados.  

A elaboração e implementação da Avaliação Institucional compreende as 

seguintes etapas:  
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Para cada uma das 10 Dimensões previstas, a Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE estabeleceu para o período de vigência do PDI os objetivos, as 

metas e as ações a serem desenvolvidas, bem como os respectivos indicadores de 

desempenho e os setores responsáveis para cada ação prevista.  

As atividades previstas possuem características diversas, sendo algumas de 

caráter permanente e outras que, por suas especificidades, possuem um fim em si 

mesmas.  

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 
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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 foram atualizadas as 

métricas/instrumento para acompanhamento do cumprimento das metas 

estabelecidas no mesmo.  

A Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Setores estratégicos é realizada 

rotineiramente visando ao movimento contínuo de aperfeiçoamento e à melhoria dos 

serviços prestados pelos funcionários da Universidade Vale do Rio Doce - 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.  

Os instrumentos de Autoavaliação Institucional integram todos os segmentos 

da IES: discente e docente da graduação e da pós-graduação; funcionários técnico-

administrativos e gestores. Os instrumentos são questionários específicos para cada 

um dos segmentos a serem avaliados, de acordo com os Eixos da Autoavaliação 

Institucional estipuladas pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – 

SINAES e o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI.   

No processo de autoavaliação da IES, os docentes serão individualmente 

avaliados, bem como os aspectos de infraestrutura, Projeto Político-pedagógico e 

Plano de Desenvolvimento Institucional.   

Para a organização e estruturação da Autoavaliação Institucional será 

considerada uma gama de indicadores de desempenho, contendo aspectos 

qualitativos e quantitativos, os quais são continuamente reavaliados e readequados 

de acordo com os contextos em que estão inseridos, tornando desta forma o processo 

de avaliação mais eficaz e significativo para a Instituição.   
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Considerando os diversos atores da instituição, o processo de autoavaliação 

envolve:  

 

8.2.1 Avaliação da instituição pelos discentes – quesitos  

  

I. aspectos gerais do curso;  

II. atuação da coordenação do curso;  

III. desempenho docente;  

IV. atuação dos gestores da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE;  

V. infraestrutura física;  

VI. setores administrativos e acadêmicos.  

  

8.2.2 Avaliação do desempenho dos alunos nas atividades de ensino e de 

aprendizagem – quesitos  

 

I. disciplinas/módulos;  

II. estágio;  

III. atividades complementares;  

IV. TCC;  

V. participação em eventos;  

VI. participação em projetos de pesquisa/iniciação científica;  

VII. participação em projetos e atividades de extensão.  

 

8.2.3 Avaliação docente sobre a instituição e sobre o corpo discente – quesitos  

  

I. aspectos gerais do curso;  

II. atuação da coordenação do curso;  

III. desempenho docente;  

IV. atuação dos gestores da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE;  

V. infraestrutura física;  

VI. setores administrativos e acadêmicos.  

   



376 
 

 

8.2.4 Avaliação institucional sob a ótica do egresso  

  

Para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto 

curricular quanto geral e ética, é realizada pesquisa no momento da conclusão do 

curso, quando os alunos estão aptos a fornecer informações sobre a satisfação das 

necessidades, expectativas e desejos em relação à promessa realizada pela 

instituição sobre a prestação de serviços contratados. A pesquisa é realizada por 

questionários on-line, com abordagem quali-quantitativa.  

A análise dos dados e das informações fornecidas pelos egressos e pela 

comunidade externa é considerada para a revisão dos planos e programas da 

instituição, com vistas à atualização dos cursos, bem como à antecipação de 

tendências das carreiras profissionais.  

  

8.2.5 Avaliação dos sistemas e processos administrativos  

  

A avaliação dos sistemas e processos administrativos visa à melhoria do 

atendimento acadêmico, pedagógico e administrativo da Instituição, com estratégias 

para seu planejamento, operacionalização e viabilização.  

No instrumento, tanto dos discentes quanto dos docentes, aferem-se os 

processos administrativos diretamente envolvidos com esses segmentos do corpo 

social da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.  

Periodicamente, os responsáveis designados para as diversas ações 

programadas, seguindo o princípio da gestão por resultados, comparecerão frente à 

CPA, à Reitoria e aos demais órgãos gestores para a avaliação dos resultados 

alcançados e definição de novas ações, tendo como referência o Plano de 

Desenvolvimento Institucional.  

  

8.3 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

  

A CPA dissemina a cultura avaliativa e trabalha para ampliar a percepção 

sobre a importância da autoavaliação em todas as áreas, envolvendo a comunidade 

interna e externa no processo, em reuniões periódicas, onde os membros da CPA 

elaboram a programação para todas as fases e ciclos dos processos, organizando 
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atividades para a sensibilização da comunidade acadêmica, priorizando datas para a 

conclusão dos instrumentos de avaliação e comunicação dos resultados.  

Destaca-se que composição da CPA ocorre com participação da sociedade 

civil organizada e de todos os segmentos da comunidade acadêmica, com paridade 

entre os membros dos segmentos, vedando a composição que privilegie a maioria 

absoluta de um deles e que, da mesma forma, seus instrumentos de avaliação 

abrangem toda a comunidade acadêmica. Participam do processo de avaliação 

interna, todos os segmentos da Comunidade Acadêmica: docentes, discentes e 

colaboradores técnico-administrativos. Todos são responsáveis pela condução do 

processo, ora participando das discussões, estudos, construção de materiais e 

instrumentos, ora avaliando e sendo avaliados.  

A definição e a construção dos instrumentos se processam de forma reflexiva 

e buscam constantemente renovação com a elaboração de formatos que atendam às 

necessidades institucionais e as características do público-alvo do processo 

avaliativo. Cabe ressaltar que a adequação dos instrumentos e a utilização dos 

resultados da avaliação pelos órgãos gestores da instituição são focos centrais da 

CPA.  

 

8.4 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

  

8.4.1 Apuração e análise dos dados 

 

O processo avaliativo, realizado de forma cíclica e permanente subsidia o 

diagnóstico para o planejamento institucional, incorporando ações necessárias para a 

consecução da missão e dos objetivos estabelecidos.  

Depois de obtidos os dados das dimensões avaliadas, a CPA efetua uma 

primeira análise e emite relatório analítico sobre a etapa cumprida. Com base nesse 

relatório, é desenvolvido um fórum de discussão com as partes envolvidas no 

aprofundamento da análise, identificação de causas, efeitos e soluções de melhoria 

(quando for o caso), gerando um relatório final da etapa a ser encaminhado para 

homologação da CPA e Reitoria, com atividades e ajustes que deverão ser 

implementados.  
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8.4.2 Utilização dos resultados das avaliações 

 

Toda a comunidade acadêmica tem conhecimento dos processos de 

avaliação interna e externa e a CPA promove o amplo compartilhamento desses 

processos, por meio de reuniões com as coordenações de curso, docentes, discentes 

e gestão, além de e-mails a professores e alunos, o site institucional, reuniões com 

representantes de turma, participação da CPA em eventos para apresentação dos 

resultados dos cursos de graduação, Boletim Acadêmico da UNIVALE, cartazes, 

panfletos entre outros.   

Dessa maneira, mediante um processo democrático e emancipatório, 

desencadeia ações que permitem explicar e compreender criticamente as estruturas 

e relações da Instituição, possibilitando um questionamento sistemático de todas as 

suas atividades, seus fins, seus meios, o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como 

a gestão, a infraestrutura e as condições gerais de trabalho, propondo alternativas 

viáveis para seu aperfeiçoamento constante.  

Os relatórios contendo os resultados e diagnósticos apresentados nas 

avaliações servem de referência para a atualização do PDI, elaboração do relato 

institucional, bem como são utilizados na orientação dos planos de ensino, de cursos 

e discutidos com os gestores institucionais, objetivando atualizá-los a partir da troca 

de informações e experiências vivenciadas no mundo do trabalho.  

Todos os procedimentos do processo de autoavaliação institucional são 

imparciais e tratados com critérios éticos.  

  

8.4.3 Divulgação dos resultados 

 

Os relatórios de autoavaliação da CPA, bem como as ações sugeridas e as 

ações desenvolvidas, são partilhados com a comunidade acadêmica por meio de 

reuniões com as coordenações de curso, docentes, discentes e gestão, além de e-

mails a professores e alunos, o site institucional, reuniões com representantes de 

turma, participação da CPA em eventos para apresentação dos resultados dos cursos 

de graduação, Boletim Acadêmico da UNIVALE, cartazes, panfletos entre outros.  

 

8.5 ETAPAS DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 
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8.5.1 Planejamento e preparação coletiva  

 

O objetivo dessa etapa é planejar a autoavaliação, estimular e envolver os 

atores no processo. Essa etapa prevê as seguintes ações:  

I. reuniões da Comissão Própria de Avaliação – CPA, com a função de 

coordenar e articular o processo de autoavaliação;  

II. planejamento da autoavaliação, com a definição de objetivos, estratégias, 

metodologia, recursos e cronograma;  

III. sensibilização da comunidade acadêmica, buscando o envolvimento com o 

processo.  

  

8.5.2 Desenvolvimento do projeto proposto 

 

O objetivo dessa etapa é a concretização das atividades que foram 

programadas na proposta de autoavaliação e prevê as seguintes ações: I. aplicação 

dos instrumentos de avaliação;  

II.  definição da metodologia de análise e interpretação de dados; 

III.  elaboração dos relatórios de avaliação.  

  

8.5.3 Consolidação do processo e programação de redirecionamento 

 

O objetivo dessa etapa é o de incorporar os resultados encontrados na 

avaliação e buscar, por meio deles, a melhoria da qualidade na Universidade Vale do 

Rio Doce – UNIVALE. As ações previstas nessa etapa são:  

I. organização das discussões sobre os resultados pela comunidade 

acadêmica e administrativa;  

II. divulgação para a comunidade dos resultados obtidos;  

III. planejamento da reflexão e utilização dos resultados, visando ao 

saneamento das deficiências encontradas.  

  

8.6 MONITORAMENTO E REVISÃO DO PDI   

  

Caberá aos gestores da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

acompanhar o cumprimento das metas e ações semestralmente, com vistas ao 
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alcance dos objetivos propostos. A revisão do PDI se fará anualmente e na 

apresentação do planejamento semestral de cada curso e setor e ao final de cada 

exercício, por meio de reuniões de trabalho entre a Reitoria, Pró-Reitorias, 

Assessorias e Coordenações de Curso.  

De posse das análises e conclusões com relação ao andamento pertinente 

e subsidiado ainda por sugestões da comunidade (Ouvidoria e CPA) discutem-se a 

respeito de possíveis revisões ao PDI. Nesse aspecto, as seguintes decisões poderão 

ser tomadas, a título de referência:  

I. modificações no ritmo (cronograma), no grau de expectativas 

(resultados), no orçamento ou na equipe de desenvolvimento;  

II. suspensão  de projetos tornados inviáveis, inaplicáveis ou 

desnecessários;  

III. ingresso de ações emergentes ou potencializadas, por meio da 

formulação de projetos adicionais.  

A amplitude da análise dos resultados da Autoavaliação Institucional, 

primeiramente individual (o ator com seus resultados próprios), depois coletiva (por 

grupos sucessivos), permite uma (re)leitura permanente do planejamento institucional.  

É importante destacar a premissa adotada de sempre buscar o 

aperfeiçoamento. Isso é feito com os resultados do processo de Autoavaliação 

Institucional, quer ele esteja sendo desencadeado junto ao ensino desenvolvido em 

cursos de graduação ou de pós-graduação, quer seja junto à pesquisa, à extensão ou 

junto aos órgãos de apoio acadêmico e administrativo.  

Conforme quadro abaixo, o aperfeiçoamento tem como foco a missão, visão 

e valores da instituição, refletindo estratégias de diferencial institucional pela 

excelência acadêmica; promoção da internacionalização e interculturalidade; 

formação integral e vivência dos valores institucionais e ainda a integridade e solidez 

econômico-financeira. 
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Indicadores de Acompanhamento do PDI: 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

Conceito IGC  

Posição da UNIVALE no ranking do IGC (Regional Geral)  

Participantes na avaliação de disciplina de graduação - alunos  

Participantes na avaliação de disciplina de graduação - professores  

Participantes na avaliação dos Formandos  

Participantes na avaliação dos cursos Lato sensu - alunos  

Participantes na avaliação dos cursos Lato sensu - professores  

Alunos participantes na Avaliação dos PPG’s (Programas de Pós-

graduação Stricto sensu)  

Professores participantes na Avaliação dos PPGs (Programas de 

Pós-graduação Stricto sensu)  

Participantes na avaliação institucional (alunos, docentes e 

técnicos-administrativos)  

Avaliação no ranking Universitário da Folha (RUF) - Brasil  

Estrelas do Guia do Estudante da Editora Abril  
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EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Cursos de graduação  

Carga horária EAD nos cursos de graduação  

Programas de Pós-graduação Stricto sensu  

Cursos em andamento na PG Lato sensu  

Total de cursos de extensão iniciados  

Cursos de extensão a distância iniciados  

Alunos matriculados na Graduação  

Alunos matriculados na PG Stricto sensu  

Total de alunos matriculados nos cursos de extensão iniciados  

Alunos matriculados nos cursos de extensão a distância iniciados  

Alunos matriculados nos cursos de extensão presenciais iniciados  

Núcleos de Pesquisa  

Projetos de Pesquisa em andamento  

Alunos envolvidos em ações de extensão universitária e de desenvolvimento social da 

Universidade  

Atendimentos realizados em ações de extensão e de desenvolvimento social pela Universidade  

Ações de extensão e de desenvolvimento social realizadas pela Universidade  

Carga horária dos cursos dedicada à extensão curricular  

 Curricularização da extensão: Disciplinas envolvidas em ações de extensão e de desenvolvimento social  

Ações de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade 

étnico-racial   

Ações de internacionalização  

Projetos de Pesquisa com parcerias internacionais  

Ações de Interação Internacional  

Docentes/Pesquisadores de instituições estrangeiras que participaram de atividades na PG Stricto sensu  

  

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS  

Conceito ENADE  

Conceito Preliminar de Curso  

Avaliação de Disciplinas da Graduação pelos discentes  

Avaliação da Graduação pelos formandos  

Avaliação dos PPGs na CAPES  
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Avaliação dos PPGs pelos discentes  

Avaliação dos cursos Lato sensu pelos discentes  

Avaliação dos cursos Lato sensu pelos docentes  

Número de atendimentos pelos programas, projetos e ações de 

extensão e ação social  

Alunos participantes do Programa de Recepção aos Calouros  

Bolsas Graduação (Iniciação Científica)  

Estudantes da graduação participando dos programas PET-Saúde, 

Iniciação Científica, PIBID e congêneres  

Alunos beneficiados com bolsas – Graduação BDI – Bolsas de 

Demanda Individual  

Alunos PROUNI matriculados  

FIES  

Bolsa Desconto Familiar  

Bolsas originadas convênio  

Bolsas Sindicatos  

Alunos beneficiados com bolsas - pós-graduação   

Interações com a comunidade por meio das mídias sociais oficiais  

Índice de acesso ao Portal Institucional e ao site  

Resultados em mídia espontânea  

Manifestações negativas na Ouvidoria  

Participantes em Eventos do Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo - Nuvem  

Núcleo de Prática Jurídica - Escritório de Assistência Judiciária – 

atendimentos e alunos participantes  

Alunos concluintes na Graduação (CENSO)  

Alunos em cursos de Graduação e pós-graduação  

NAF – atendimentos e alunos participantes  

Escritório Modelo – ações desenvolvidas  

ELO – ações desenvolvidas  

SPA – atendimentos e alunos participantes  

CAIGE – atendimentos e alunos participantes  

Convênio Google for Education  

Prêmio Inovação  

Política de Formação  

Espaço A3 (Monitoria, PAA e inclusão)  

  



384 
 

 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO  

Professores  

Professores mestres  

Professores doutores  

Professores em regime de trabalho em TI e TP  

Professor categoria titular  

Professor categoria adjunto  

Professor categoria assistente  

Professor categoria auxiliar  

Quadro de pessoal - técnico-administrativo  

Docentes permanentes credenciados em PPG  

Percentual de docentes de tempo Integral credenciados em PPG  

Docentes envolvidos em projetos de pesquisa  

Horas de pesquisa dos professores da UNIVALE  

Pessoal técnico-administrativo com graduação  

Recursos financeiros captados em projetos de pesquisa  

Bolsa para Professor e Dependentes  

Bolsa para Técnicos-administrativos e Dependentes  

Capacitação e Desenvolvimento  

Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho  

CONSUNI  

Órgãos Colegiados  

  

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA  

Avaliação dos alunos no questionário do ENADE em relação à 

infraestrutura  

Satisfação da comunidade interna com relação à infraestrutura  

Índice de Cobertura da Rede WI-FI  

Área construída nos Campi  

Eventos Internos Realizados  

Número de itens do acervo local  

Número de itens do acervo de recursos digitais  

Total de Acervos   
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9 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRAS  

  

A sustentabilidade financeira da Instituição é assegurada pelo equilíbrio 

harmonioso entre receitas geradas e despesas. As receitas geradas pelos diversos 

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

graduação e extensão, asseguram a continuidade das atividades institucionais, pois 

cobrem as demandas necessárias à sequência da rotina organizacional.  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE é financeiramente mantida 

pela Fundação Percival Farquhar - FPF, entidade civil comunitária, não confessional, 

instituída como sociedade civil de direito privado (regime fundacional), sem fins 

lucrativos, de utilidade pública no âmbito municipal, estadual e federal que possui 

patrimônio econômico, financeiro e imobiliário constituído por bens móveis e imóveis, 

sendo a execução orçamentária da sua gestão administrativa adequada e compatível 

com seu porte.   

Objetivando a execução de sua finalidade, a FPF disponibiliza à Instituição, 

recursos provenientes de: mensalidades, semestralidades, taxas ou contribuições; 

receitas provenientes de convênios, contratos ou serviços e saldos de exercícios 

financeiros, entre outras receitas.   

O planejamento econômico-financeiro para o quinquênio 2020-2024 foi 

elaborado com o objetivo de dimensionar e dispor de instrumentos para acompanhar 

e controlar a viabilidade econômico-financeira da UNIVALE.   

Existe adequação entre a proposta de desenvolvimento da Instituição, nos 

termos do PDI, captação de recursos e a previsão orçamentária e compatibilidade 

entre os cursos oferecidos e os recursos disponíveis, bem como a existência de 

controle entre as despesas efetivas e as despesas correntes, de capital e de 

investimento.   

Em relação à política de investimentos, a UNIVALE conta com um processo 

de aprovação e acompanhamento dos gastos, garantindo o retorno financeiro previsto 

e também a sua sustentabilidade. A Instituição realiza investimentos destinados à 

infraestrutura, capacitação docente e de técnico-administrativos, divulgação do 

conhecimento científico tendo como meta a excelência na oferta dos serviços 

educacionais. Os demonstrativos de capacidade e sustentabilidade financeira e o PDI 

estão condizentes com as políticas efetivas de aquisição de equipamentos e de 
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expansão e/ou conservação do espaço físico necessário à adequada implementação 

dos programas de ensino, pesquisa e extensão.  

A gestão financeira da instituição é pautada pelos seguintes objetivos:   

I. adotar o orçamento no processo de gestão do plano de metas visando servir 

de referência para a avaliação das atividades e tomadas de decisões para 

investimentos, gerando melhoria da qualidade dos cursos;   

II. implementar políticas e instrumentos de gestão financeira e orçamentária 

para possibilitar a auto sustentação dos cursos e programas.   

A instituição tem ainda como metas, elaborar orçamentos anuais para gestão 

da instituição, no gerenciamento de cursos, projetos pedagógicos, projetos artísticos, 

culturais e sociais; aperfeiçoar os instrumentos de gestão financeira para subsidiar 

estudos de viabilidade dos diversos produtos ofertados pela instituição na vigência do 

PDI; e realizar reavaliações anuais do orçamento global da instituição.   

Permanentemente, em processo contínuo de manutenção, consolidação e 

otimização da sustentabilidade financeira institucional, são desenvolvidos projetos, 

programas e ações, visando à ampliação de cursos, turmas, número de alunos, além 

de polos, tendendo à expansão universitária para garantir o aumento de receitas para 

contrapor-se à progressiva expansão de despesas, realidade constante na rotina 

administrativa e acadêmica da IES.  

A previsão das receitas é dimensionada a partir da combinação de 

expectativa do número de alunos relacionada ao valor das mensalidades dos cursos. 

De forma semelhante, os custos e despesas e investimentos foram estimados de 

forma a possibilitar a aquisição e manutenção de uma estrutura compatível com o 

ensino de qualidade proposto pela UNIVALE.   

Aliadas à busca progressiva de ampliação de receitas, medidas de redução 

de custos são também objeto de projetos e programas que as viabilizem sem perda 

de qualidade do ensino ofertado.  

Todas as ações mencionadas têm por suporte a busca da mais alta 

qualidade possível, amparada por estruturas específicas de gestão da qualidade 

organizacional, sem perder o foco no seu Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI.  

Do ponto de vista gerencial, a UNIVALE mantém um departamento 

financeiro sólido, composto por profissionais capacitados, com grande experiência 

técnica, que baseiam seus procedimentos em normas internas, processos e sistemas 
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bem definidos, garantindo a operação das obrigações legais e tributárias nos prazos 

corretos.   

A instituição utiliza de sistemas financeiros informatizados e íntegros, o que 

possibilita monitorar adequação das atividades e também garantir que os registros 

legais, financeiros e econômicos estejam disponíveis e sejam compatíveis com as 

necessidades operacionais. As demonstrações contábeis anuais são anualmente 

preparadas e, posteriormente, auditadas por empresas independentes. Essas 

demonstrações estão disponíveis na Instituição.   

Além da participação na elaboração, os gestores acadêmicos e 

administrativos, acompanham a execução do orçamento anual, atuando para as 

adequações orçamentárias necessárias e tomada de decisões pautadas nesse 

planejamento, sem deixar de suprir as lacunas de eficiência e eficácia e garantir a 

qualidade de ensino e serviços prestados.   

Ao longo dos mais de cinquenta anos de existência, a UNIVALE tem buscado 

o aprimoramento constante no que diz respeito à gestão eficiente dos recursos 

financeiros existentes. Como resultado desta preocupação e responsabilidade, 

atualmente, a instituição goza de relevante equilíbrio financeiro, viabilizando a 

realização dos investimentos necessários para as áreas de infraestrutura acadêmica 

e também para o desenvolvimento de novos cursos que atendam às demandas do 

mercado, garantindo também suporte ao crescimento sustentável das atividades de 

pesquisa e extensão.   

É importante salientar que um dos instrumentos utilizados para a tomada de 

decisão advém dos relatórios de autoavaliação enviados pela CPA, por meio de 

reflexão e exercício com os gestores e comunidade acadêmica interna sobre 

orçamentos autossustentáveis, ação realizada em conjunto durante o Planejamento 

Acadêmico com vistas à construção do orçamento de cada curso de forma 

participativa e compartilhada. São destacadas as alocações orçamentárias por meio 

das políticas institucionais que busca inventariar a evolução patrimonial e as 

necessidades futuras, em consonância com a demonstração de receitas e despesas 

previstas neste PDl.   

As atividades da instituição têm como princípio norteador um perfeito 

equilíbrio entre fontes de recursos e os seus elementos de despesas, garantindo a 

sustentação das políticas de ensino, pesquisa e extensão da UNIVALE.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PDI enquanto, instrumento de gestão, busca a evolução e o 

aprimoramento contínuo das políticas e ações institucionais, a partir dos processos de 

planejamento e avaliação. Tem-se a avaliação como instrumento de regulação dos 

processos, realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e no interior dos 

cursos pelos gestores, com a participação efetiva dos Núcleos Docentes Estruturantes 

(NDEs) e Colegiados, resultando em redirecionamento das práticas de gestão, em 

tempo real, na perspectiva de consolidação do perfil dos egressos.   

Ressalta-se o compromisso de toda a comunidade acadêmica com o 

alinhamento das ações institucionais internas, transversais a todos os cursos, com as 

políticas constantes no PDI, para o ensino, extensão e pesquisa, com a flexibilização 

curricular, a  incorporação de avanços tecnológicos, a acessibilidade metodológica, 

atitudinal, comunicacional e digital, a interdisciplinaridade, o ensino por competências 

e a promoção de ações de valorização da diversidade, meio ambiente, memória 

cultural e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 

igualdade étnico-racial.  

Para tanto, torna-se imperativo o conhecimento do PDI e sua interface com 

os Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e sua articulação com a oferta de 

curso de pós-graduação lato e stricto sensu, para o atendimento às demandas 

socioeconômicas da região de inserção da UNIVALE. Como resultado, espera-se a 

produção e a difusão acadêmica, a consolidação da extensão e da pesquisa como 

prática curricular e a responsabilidade social como resultado de um processo 

educacional, culminando com a consolidação da Missão da UNIVALE. 

Conclui-se que a atuação da UNIVALE por mais de 50 (cinquenta) anos 

impactou no crescimento e desenvolvimento do município de Governador Valadares 

e região e que as ações propostas para o próximo quinquênio hão de possibilitar a 

criação e o desenvolvimento de novos produtos, ideias e processos, com o ganho de 

eficiência e eficácia no atendimento de novas demandas que se apresentem no 

período de vigência deste PDI. 
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APÊNDICE A  

CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

Quadro 1 - Cursos de Graduação cadastrados no Sistema e-MEC separados 

por Núcleo 

 

NÚCLEO DE SAÚDE  

Cód. INEP  Nome do Curso  Modalidade  Grau   Vagas  

1468171  Biomedicina  Educação Presencial  Bacharelado  40  

1185694  Educação Física   Educação Presencial  Bacharelado  40  

52283  Enfermagem  Educação Presencial  Bacharelado  40  

1468180  Estética e Cosmética  Educação Presencial  Bacharelado  50  

18590  Farmácia  Educação Presencial  Bacharelado  40  

65162  Fisioterapia  Educação Presencial  Bacharelado  40  

1518396  Fonoaudiologia  Educação Presencial  Bacharelado  40  

1102360  Medicina  Educação Presencial  Bacharelado  58  

  1486953   Medicina Veterinária   Educação Presencial    Bacharelado    50  

65156  Nutrição  Educação Presencial  Bacharelado  40  

10350  Odontologia  Educação Presencial  Bacharelado  100  

33632  Psicologia  Educação Presencial  Bacharelado   80  

  

 NÚCLEO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA   

Cód.INEP  Nome do Curso  Modalidade  Grau   Vagas  

1322573  Agronegócio  Educação Presencial  Tecnológico  30  

10360  Agronomia   Educação Presencial  Bacharelado  70  

65152  Arquit. e Urbanismo  Educação Presencial  Bacharelado  40  

88636  Eng.Civil e Ambiental  Educação Presencial  Bacharelado  40  

10341  Engenharia Civil  Educação Presencial  Bacharelado  40  

10352  Engenharia Elétrica  Educação Presencial  Bacharelado  30  

52383  Sist. de Informação  Educação Presencial  Bacharelado  40  

  

  



393 
 

 

 NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E HUMANIDADES   

Cód.INEP  Nome do Curso  Modalidade  Grau   Vagas  

52327  Administração  Educação Presencial  Bacharelado  90  

10351  Ciências Contábeis  Educação Presencial  Bacharelado  40  

32323  Com.Social - Jornalismo  Educação Presencial  Bacharelado  30  

40044  Direito  Educação Presencial  Bacharelado  200  

1364457  Public. e Propaganda  Educação Presencial  Bacharelado  30  

   

NÚCLEO DAS LICENCIATURAS  

Cód.INEP  Nome do Curso  Modalidade  Grau   Vagas  

52497  Educação Física  Educação Presencial  Licenciatura  40  

98229  Pedagogia   Educação Presencial  Licenciatura  30  

   

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  

Cód.INEP  Nome do Curso  Modalidade  Grau   Vagas  

1442804  Administração  Educação a Distância  Bacharelado  80  

1518395  Design Gráfico  Educação a Distância  Bacharelado  80  

1442812  Engenharia Civil  Educação a Distância  Bacharelado  80  

1442814  Gestão  de  Recursos  

Humanos  

Educação a Distância  Tecnológico  120  

1445175  Sistemas de Informação  Educação a Distância  Bacharelado  80  

1572221 Pedagogia Educação a Distância Licenciatura 80 

  

Quadro 2 - Situação legal dos cursos de graduação 

CURSO/HABILITAÇÃO  AUTORIZAÇÃO  RECONHECIMENTO/  

RENOVAÇÃO  

NÚCLEO DE SAÚDE  

Biomedicina  

Res. CONSUNI Nº 65/2018 - 

de 26/12/2018 – Criação do 

Curso.  

Res. CONSUNI Nº 33/2019 - 

de 19/09/2019 – Alteração da 

duração e carga horária.  

Processo de Reconhecimento 

aberto no Sistema e-MEC, em 

tramitação. 
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Educação Física  –  

Bacharelado  

Res. CONSEPE Nº 01/2011 - 

de  

09/05/2011  

RR - Port. SERES Nº 2009/2021 

DOU de 31/12/2021.  

Enfermagem   

 

 

Res. CONSEPE Nº 33/2001 - 

de  

09/10/2001  

RR - Port. SERES Nº 947/2021 

DOU de 31/08/2021.  

Estética e Cosmética –  

Tecnológico  

 

 

Res. CONSUNI Nº 66/2018 – 

de  

26/12/2018  

Processo de Reconhecimento 

aberto no Sistema e-MEC, em 

tramitação, no status de Avaliação 

do INEP. 

Farmácia  Res. CONSEPE Nº 07/1994 - 

de  

17/10/1994  

RR - Port. SERES Nº 133/2018 

DOU de 02/03/2018.  

 

Fisioterapia  Res. CONSEPE Nº 12/2002 - 

de  

02/09/2002  

RR - Port. SERES Nº 111/2021 

DOU de 05/02/2021.  

Fonoaudiologia  

 

 

 

Res. CONSUNI Nº 004/2020 – 

de  

05/02/2020  

Início do curso: 10/02/2020  

Processo de Reconhecimento será 

aberto no próximo semestre. 

Medicina  

 

 

 

Port. SERES Nº 197/2016 

DOU de 17/05/2016.  
Processo de Reconhecimento 

aberto no Sistema e-MEC em 

tramitação, no status de Avaliação 

do INEP. 

Medicina Veterinária  

 

 

Res. CONSUNI Nº 02/2019 - 

de  

10/07/2019  

Início do curso: 01/08/2019.  

Processo de Reconhecimento será 

aberto no próximo semestre. 

Nutrição  Res. CONSEPE Nº 13/2002 – 

de  

02/09/2002  

RR - Port. SERES Nº 111/2021 

DOU de 05/02/2021.  

Odontologia Decreto Federal Nº 

76.128/1975   

DOU 15/08/1975  

RR - Port. SERES Nº 582/2016 

DOU de 10/10/2016.  

Psicologia  Decreto Federal Nº 

97.584/1989   

DOU 21/03/1989  

RR - Port. SERES Nº 948/2021 

DOU de 31/08/2021.  

 

CURSO/HABILITAÇÃO  AUTORIZAÇÃO  RECONHECIMENTO/  

RENOVAÇÃO  

NÚCLEO DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  

Superior de Tecnologia 

em Agronegócio  

 

Res. CONSEPE Nº 30/2014 de  

24/09/2014  

RR - Port. SERES Nº 111/2021 

DOU de 05/02/2021.  

 

Agronomia   Res. CONSUNI Nº 02/1995 - de  

04/10/1995  

RR - Port. SESu Nº 1.181/2008   

DOU de 26/12/2008. 
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Arquitetura e Urbanismo  Res. CONSEPE Nº 20/2001 - de  

04/07/2001  

RR - Port. SERES Nº 585/2019  

DOU de 23/12/2019.  

Engenharia  Civil  e  

Ambiental  

Res. CONSEPE Nº 29/2005 - de  

06/10/2005  

R - Port. SERES Nº 947/2021.  

DOU de 31/08/2021  

 
Engenharia Civil  Dec. Federal Nº 78.558/1976   

DOU 13/10/1976  

RR - Port. SERES Nº 947/2021.  

DOU de 31/08/2021  

 
Engenharia Elétrica  Dec. Federal Nº 82.414/1978   

DOU 17/10/1978  

RR - Port. SERES Nº 947/2021.  

DOU de 31/08/2021 

Sistemas de Informação  Res. CONSEPE Nº 18/2001 - de  

04/07/2001  

RR-Port.SERES Nº 1.099/2015  

DOU de 30/12/2015.  

 

CURSO/HABILITAÇÃO  AUTORIZAÇÃO  RECONHECIMENTO/  

RENOVAÇÃO  

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E HUMANIDADES  

Administração   
Res. CONSEPE Nº 29/2001 - de  

09/10/2001  

RR - Port. SERES Nº 707/2013.  

DOU de 19/12/2013  

 

Ciências Contábeis  Res. CONSEPE Nº 10/1992 - de  

16/09/1992  

RR - Port. SERES Nº 628/2017.  

DOU de 26/06/2017  

Comunicação Social –  

Jornalismo  

Res. CONSEPE Nº 21/1997 - de  

20/10/1997  

RR - Port. SERES Nº 212/2020.  

DOU de 07/07/2020.   

Direito   Res. CONSEPE Nº 06/1993 - de  

13/04/1993  

RR - Port. SERES Nº 949/2021.   

DOU de 31/08/2021 

Publicidade  e  

Propaganda  

Res. CONSUNI Nº 009/2016 – 

de 20/06/2016  
R - Port. SERES Nº 892/2021.   

DOU de 18/08/2021 

 

CURSO/HABILITAÇÃO  AUTORIZAÇÃO  RECONHECIMENTO/RENOVA 

ÇÃO  

NÙCLEO DAS LICENCIATURAS  

Educação Física  –  

Licenciatura  

Res. CONSEPE Nº 43/2001 - de  

09/10/2001  

RR - Port. SERES Nº 1099/2015   

DOU de 30/12/2015.  
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Pedagogia  –  

Licenciatura  

Res. CONSEPE Nº 19/2006 - de  

09/10/2006  

RR - Port. SERES Nº 378/2020.   

DOU de 06/11/2020.  

 

 

Quadro 3 - Resultados do ENADE e CPC dos cursos de graduação 

 

 

 

 

CURSOS  

EXAME  

NACIONAL  

DESEMPENHO   

ESTUDANTE  

 

CONCEITO  

PRELIMINAR  

DO CURSO  

CONCEITO 

DE CURSO  
INDICE  

DIFERENÇA DE 

DESEMPENHO  

ANO  PROVA  ANO  CPC  ANO  CC  ANO  IDD  

Administração  2015  2  2015  2  2011  3  2009  2  

Agronegócio  2019  3  2019  3  2017  4  2019  3  

Agronomia  2016  3  2016  2  2008  3  2016  4  

Arquitetura e Urbanismo  2019  2  2019  2  2018  4  2019  2  

Ciências Contábeis  2018  2  2018  2  2014  4  2018  2  

Com. Social / Jornalismo  2018  3  2018  3  2011  3  2018  3  

Direito  2018  3  2018  3  2015  4  2018  3  

Educação Física – Licenciatura  2017  3  2017  2  2008  3  2017  3  

Educação Física – Bacharelado  2019  3  2019  2  2019  4  2019  3  

Enfermagem  2019  3  2019  3  2019  5  2019  2  

Engenharia Civil  2019  3  2019  3  2018  4  2019  3  

Engenharia Civil e Ambiental  2019  4  2019  3  2018  4  2019  3  

Engenharia Elétrica  2019  3  2019  3  2017  3  2019  3  

Farmácia  2019  3  2019  2  2013  3  2019  3  

Fisioterapia  2019  3  2019  3  2013  3  2019  3  

Medicina  -  -  -  -  2011  4  -  -  

Nutrição  2019  3  2019  3  2019  4  2019  3  

Odontologia  2019  2  2019  2  2016  3  2019  3  
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Pedagogia  2017  3  2017  3  2018  5  2017  3  

Psicologia  2018  2  2018  3  -  -  2018  3  

Publicidade e Propaganda  2018  3  2018  3  2019  5  2018  4  

Sistemas de Informação  2017  2  2017  2  2005  5  2017  3  

 

Quadro 4 – Cursos de Graduação Modalidade a Distância 

 

CURSOS  AUTORIZAÇÃO Autorização  

Administração  - EaD Res. CONSUNI Nº 15-A/2018 

- de 13-03-2018  

Processo de Reconhecimento aberto no 

Sistema e-MEC, em tramitação, no status de 

Avaliação do INEP. 
CSTde Tecnologia em 

Design Gráfico - EaD 
Res. CONSUNI Nº 003/2020 - 

de 03-02-2020 
 Processo de Reconhecimento aberto no 

Sistema e-MEC, em tramitação, no status de 

Avaliação do INEP. 

Engenharia Civil  - EaD Res. CONSUNI Nº 15-B/2018 

- de 13-03-2018 
Processo de Reconhecimento aberto no 

Sistema e-MEC, em tramitação, no status de 

Avaliação do INEP. 
CST de Tecnologia em 

Gestão de Recursos 

Humanos - EaD 

Res. CONSUNI Nº 15-C/2018 

- de 13-03-2018 
Processo de Reconhecimento aberto no 

Sistema e-MEC, em tramitação, no status de 

Avaliação do INEP. 

Sistemas de Informação 

- EaD  
Res. CONSUNI Nº 20/2018 - 

de 19-04-2018 
Processo de Reconhecimento aberto no 

Sistema e-MEC, em tramitação, no status de 

Avaliação do INEP. 

 

Quadro 5 - Conceito Institucional 

CONCEITO INSTITUCIONAL   

UNIVALE–Conceito Institucional - CI  2009  3  

UNIVALE – IGC  2009 

2010 

2011 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

3 

3 

3 

3 

Fonte: Indicadores ENADE / INEP   



398 
 

 

APÊNDICE B 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

  

Relação de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu ofertados 

 

ANO CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

2018 

Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho 

Docência do Ensino Superior 

Eficiência e Desempenho das Edificações Habitacionais 

Gestão da Comunicação e Mídias Sociais 

Ortodontia 

Psicopedagogia 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque cognitivo-

comportamental 

2019 

Acupuntura 

Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

Design de Interiores 

Direito Civil e Processo Civil 

Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 

Docência do Ensino Superior 

Eficiência e Desempenho das Edificações Habitacionais 

Fisioterapia em Terapia Intensiva 

Gestão da Comunicação e Mídias Sociais 

Gestão em Saúde Pública 
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Marketing e Gestão Estratégica de Comunicação e Informação 

MBA em Gestão e Planejamento Tributário 

MBA em Gestão, Controladoria e Contabilidade Pública 

Ortodontia 

Produção de Bovinos de Corte e Leite 

Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e adolescentes 

Psicopedagogia 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque cognitivo-

comportamental 

  2020 

Acupuntura 

Análises Clínicas e Gestão de Laboratório 

Design de Interiores 

Direito Civil e Processo Civil 

Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 

Docência do Ensino Superior 

Fisioterapia em Terapia Intensiva 

Gestão em Saúde Pública 

Harmonização Orofacial 

Marketing e Gestão Estratégica de Comunicação e Informação 

MBA Auditoria, Controladoria e Finanças 

MBA em Gestão e Planejamento Tributário 

MBA em Gestão, Controladoria e Contabilidade Pública 
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Ortodontia 

Produção de Bovinos de Corte e Leite 

Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e adolescentes 

Psicopedagogia 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque cognitivo-

comportamental 

2021 

Acupuntura 

Auditoria e Controladoria e Finanças 

Design de Interiores 

Direito, Inovação e Tecnologia 

Docência do Ensino Superior 

Endodontia 

Fisioterapia em Terapia Intensiva 

Governança e Enfrentamento de Conflitos Socioambientais 

Harmonização Orofacial 

MBA Gestão da Qualidade e Produtividade Lean Seis Sigma 

Ortodontia 

Prótese Dentária 

Psicopedagogia 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque cognitivo-

comportamental 

2022 

Ortodontia 

Gestão Acadêmica do Ensino Superior 
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Gestão Hospitalar 

Auditoria e Controladoria 

Gestão em Saúde Pública 

Base Nacional Comum Curricular 

Coordenação Pedagógica 

Educação Ambiental 

Educação Especial 

Educação Matemática - Educação Básica 

Ensino Híbrido e Tecnologias Educacionais 

Formação, Gestão e Planejamento em Educação a Distância 

(EAD) 

Gestão e Avaliação da Educação Pública 

Língua Inglesa - Educação Básica 

Língua Portuguesa - Educação Básica 

Metodologias Ativas na Educação 

Neurociências aplicada à Educação 

 Projetos e Inovação na Educação 

 Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 

 Secretariado e Administração Escolar 
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APÊNDICE C 

CURSOS DE EXTENSÃO 

 

ANO CURSOS DE EXTENSÃO 

2018 

Educação Ambiental 

Excel Aplicado a Gestão e Engenharia 

Gerenciamentos de Projetos 

MS PROJECT para Engenharia 

Planejamento e Gerenciamento de Obras e Projetos 

Rede de Saberes Ambientais 

Sedação Medicamentosa em Odontologia 

2019 

Digital Smile Design 

Direito Médico e Odontológico 

Educação Ambiental: rede de saberes ambientais 

Imobilizações Ortopédicas 

Planejamento de Ensino Modular na Medicina 

Planejamento e Gerenciamento de Obras e Projetos 

Psicodrama 

Tratamento de Feridas 

2020 

Didática do Ensino Superior 

Empreendedorismo e Gestão de Qualidade 

Epidemiologia e Processo Saúde e Doença 

Estudos em Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

Gestão em Saúde Pública 
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Introdução ao Excel 

Metodologias Participativas para enfrentamento de conflitos socioambientais 

Oficina Mão na Massa Curso de Excel 

Oficina Mão na Massa Elaboração de Artigos 

Oficina Mão na Massa Elaboração de Resumos 

Oficina Mão na Massa Normas da ABNT 

2021 

Eletrocardiograma 

Fundamentos dos Métodos Ágeis 

Imersão em Harmonização Orofacial 

Inglês Instrumental para a área médica 

Oficina Mão na Massa Curso de Excel 

Oficina Mão na Massa Elaboração de Artigos 

Oficina Mão na Massa Elaboração de Resumos 

Oficina Mão na Massa Normas da ABNT 

Engenharia Civil e Ambiental e Arquitetura na Administração Pública 
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APÊNDICE D 

PROJETOS DE PESQUISA 

 

PROJETOS DE PESQUISA – 2013 a 2020 

Nº Título Projeto 
Coordenador(a) e 

colaboradores(as) 
Início Término 

1  Educação ambiental para gestão da 

Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí 

Pequeno como ferramenta para 

determinação da percepção, proteção 

e recuperação ambiental e avaliação 

da saúde humana  

Ivana Cristina Ferreira Santos  

Maria Cecília Pinto Diniz   

Waleska Bretas Armond Mendes  

01/08/2013 31/07/2015 

2  Ligações migratórias entre a região de 

Governador Valadares (MG) e 

Portugal - movimentos de saída e 

processo de retorno: uma comparação 

com as migrações para os EUA  

Sueli Siqueira  

Haruf Salmen Espindola  

Mauro Augusto dos Santos  

Patrícia Falco Genovez 

Cazarotto  

01/08/2013 31/07/2015 

3  Migração, ocupação  e modernização 

do território do Vale do Rio Doce  

Mauro Augusto dos Santos  

Haruf Salmen Espindola  

Ivana Cristina Ferreira Santos  

Patricia Falco Genovez 

Cazarotto  

Sueli Siqueira  

01/08/2013 31/07/2015 

4  As enchentes em Governador 

Valadares numa perspectiva 

interdisciplinar, multi-escalar e multi-

método  

Patricia Falco Genovez 

Cazarotto Maria Terezinha 

Bretas Vilarino  

01/08/2013 28/02/2016 

5  

Migração, vulnerabilidade e mudanças 

ambientais no Vale do Rio Doce  

Sueli Siqueira  

Haruf Salmen Espindola  

01/08/2013 31/07/2015 

6  

Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) na visão dos 

profissionais  

Elaine Toledo Pitanga 

Fernandes  

Marileny Boechat Frauches 

Brandao  

Suely Maria Rodrigues  

01/03/2014 29/02/2016 
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7  

Impacto das doenças bucais na 

qualidade de vida de crianças de 7 a 

10 anos  

Marileny Boechat Frauches 

Brandao  

Mylene Quintela Lucca  

Suely Maria Rodrigues  

01/03/2014 29/02/2016 

8  Perfil epidemiológico da saúde bucal 

de pessoas com deficiência motora de  

Governador Valadares  

Mylene Quintela Lucca  

Marileny Boechat Frauches 

Brandao  

Suely Maria Rodrigues  

01/03/2014 29/02/2016 

9  Avaliação da atenção primária à saúde 

da pessoa idosa usuária da Estratégia 

de Saúde da Família no município de 

Governador Valadares  

Suely Maria Rodrigues  

Elaine Toledo Pitanga 

Fernandes  

Romero Meireles Brandao  

01/03/2014 31/07/2016 

10  

Banco de dentes da UNIVALE: 

implantação e manutenção dos 

serviços de coleta, identificação, 

armazenamento e distribuição  

Marileny Boechat Frauches 

Brandao  

Erika de Aguiar Miranda Coelho  

Romero Meireles Brandao  

01/03/2014 29/02/2016 

11  

Percepções e comportamentos do 

emigrante retornado dos Estados 

Unidos em relação às práticas 

relacionadas à saúde  

Sueli Siqueira  01/03/2014 29/02/2016 

12  Juventude, Educação e Direito: ação de 

uma intervenção em um Centro 

Socioeducativo  

Eunice Maria Nazarethe Nonato  

José Luiz Cazarotto  

Lissandra Lopes Coelho Rocha  

18/08/2014 17/07/2016 

13  Prevalência e susceptibilidade a drogas 

antifúngicas de leveduras do gênero 

Candida na cavidade bucal de idosos 

usuários de uma clínica escola de 

odontologia  

Lourimar Viana Franco de 

Sousa Suely Maria Rodrigues  

01/03/2015 29/02/2016 

14  Leishmanioses humana e canina em 

uma área em situação de surto no Leste 

de Minas Gerais: aspectos 

epidemiológicos, imunológicos e novas 

ferramentas de controle na expansão 

da doença  

Pedro Henrique Ferreira Marçal 

Gulnara Patrícia Borja Cabrera  

01/03/2015 28/02/2017 

15  

Projeto de implantação da Plataforma 

SIGOBIT  

Thomas Werner Jeffre  

Mauro Augusto dos Santos  

01/03/2015 28/02/2017 
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16  Brasileiros/as rumo à Europa: novos 

lugares de destino da emigração 

brasileira nesse início de século XXI  

Sueli Siqueira  01/03/2015 28/02/2017 

17  Migração e mídia étnica: jornais 

brasileiros de circulação nos Estados 

Unidos e sua representação na 

construção da identidade brasileira em 

território Norte-americano  

Sueli Siqueira  

Eliana Martins Marcolino  

01/03/2015 28/02/2017 

18  As articulações espaço-temporais e as 

experiências de deslocamento: 

Narrativas e memórias que desvelam o 

processo emigratório de Governador 

Valadares para Portugal  

Patricia Falco Genovez Cazarotto  01/03/2015 27/11/2017 

19  Os impactos do sistema público de 

escrituração digital (SPED) no território 

econômico de Governador Valadares: 

uma visão contábil e jurídica  

Helberty Vinicios Coelho  01/03/2015 28/02/2017 

20  Letramento acadêmico: estudo sobre a 

produção e leitura de textos dos alunos 

dos cursos de Licenciatura da 

UNIVALE e de sua implicação para a 

compreensão dos conceitos referentes 

à fundamentação teórico em cada 

curso  

Julianna Silva Glória  01/03/2015 29/02/2016 

21  

Território, Fronteira e Natureza em 

Minas Gerais: o Vale do Rio Doce na 

primeira metade do século XX  

Haruf Salmen Espindola  

Mauro Augusto dos Santos  

Renata Bernardes Faria Campos  

01/03/2015 28/02/2017 

22  Território da natureza: formigas como 

bioindicadores da sucessão lago-brejo 

e sua história evolutiva recente no 

Parque Estadual do Rio Doce  

Renata Bernardes Faria 

Campos Maria Cecília Pinto 

Diniz  

01/03/2015 28/02/2017 

23  

A formação histórica de comunidades 

rurais de Xonin de Cima/GV: a 

configuração de seus atores sociais e o 

diálogo com a natureza  

Patricia Falco Genovez Cazarotto 

Renata Bernardes Faria Campos  

01/03/2015 26/12/2019 

24  

As práticas de Grupo do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) na 

visão dos  

Elaine Toledo Pitanga Fernandes  

Marileny Boechat Frauches 

Brandao  

01/03/2016 28/02/2018 



407 
 

 

 usuários  Suely Maria Rodrigues   
 

25  Estudo clínico-epidemiológico e 

laboratorial das doenças gástricas 

associadas à infecção pelo 

Helicobacter pylori no Leste de Minas 

Gerais  

Leonardo Oliveira Leão e Silva  

Rafael Silva Gama  

Maria Celeste Reis Fernandes de 

Souza  

01/03/2016 28/02/2018 

26  

Influência do suporte familiar na adesão 

ao tratamento odontológico em idoso  

Suely Maria Rodrigues  

Marileny Boechat Frauches 

Brandao  

Omar de Azevedo Ferreira  

01/03/2016 27/02/2019 

27  

Autoestima e saúde bucal da pessoa 

idosa usuária de uma clínica escola de 

Odontologia  

Marileny Boechat Frauches 

Brandao Suely Maria Rodrigues  

01/03/2016 28/02/2018 

28  RELAÇÃO COM O SABER E A 

ESCOLA: um estudo com jovens em 

situação de conflito escolar  

Eunice Maria Nazarethe Nonato  

Edmarcius Carvalho Novaes  

Lissandra Lopes Coelho Rocha  

Sergio dos Santos Reis  

Renata Greco de Oliveira  

João Marcos Parreira Mendonça  

01/03/2016 30/12/2020 

29  

Migração interestadual em Minas 

Gerais: análise do fluxo migratório entre 

Poté e Nova Serrana  

Mauro Augusto dos Santos  01/03/2016 28/02/2017 

30  Avaliação da atenção primária à saúde 

da pessoa idosa usuária da Estratégia 

de Saúde da Família no município de 

Governador Valadares: segunda fase  

Suely Maria Rodrigues  

Elaine Toledo Pitanga Fernandes  

Romero Meireles Brandao  

01/08/2016 30/08/2018 

31  Juventude, Educação e Direito: ação de 

intervenção em um Centro 

Socioeducativo - Segunda fase.  

Eunice Maria Nazarethe Nonato  

Edmarcius Carvalho Novaes  

Lissandra Lopes Coelho Rocha  

Renata Greco de Oliveira  

01/08/2016 29/08/2018 

32  

A importância da busca ativa como 

estratégia de controle da hanseníase 

em áreas de alta prevalência  

Lorena Bruna Pereira de Oliveira  

Pedro Henrique Ferreira Marçal  

Thalisson Artur Ribeiro Gomides  

01/03/2017 31/12/2019 

33  

Avaliação molecular e imunológica 

aplicada à esquistossomose na região 

de Governador Valadares  

Thalisson Artur Ribeiro Gomides 

Suely Maria Rodrigues  

01/03/2017 31/12/2019 
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34  

Utilização de Sensoriamento remoto 

pelos Satélites, no Observatório 

Integrado de Território (OBIT)  

Thomas Werner Jeffre 

Juliano Daniel Groppo  

01/03/2017 30/04/2019 

35  Território da Mineração: Circunstâncias 

históricas, espaciais e socioterritoriais 

do desastre da Samarco/Vale/BHP, de 

5 de novembro de 2015  

Haruf Salmen Espindola  01/03/2017 30/12/2020 

36  Impactos da lama de rejeito de 

mineração nas propriedades 

hidráulicas do solo e na qualidade da 

água subterrânea em área ciliar do 

Parque Estadual do Rio Doce  

Juliano Daniel Groppo  

Renata Bernardes Faria Campos  

Thomas Werner Jeffre  

01/03/2017 30/12/2019 

37  

Relação entre mudanças climáticas e 

biodiversidade no Médio Rio Doce  

Renata Bernardes Faria Campos  01/03/2017 28/02/2019 

38  

Demografia da exceção: intenções 

reprodutivas e migração em um 

contexto de Zika Vírus e desastre 

socioambiental  

Sueli Siqueira  01/03/2017 28/02/2019 

39  

Impacto da poluição por lama de 

rejeitos de mineração sobre as formigas 

de áreas ciliares no Médio Rio Doce  

Renata Bernardes faria campos  

Juliano Daniel Groppo  

Thomas Werner Jeffre  

01/03/2017 28/02/2019 

40  

O Vale do Rio Doce: a história dos 

movimentos sociais de luta pela terra  

Maria Terezinha Bretas Vilarino  01/03/2017 30/11/2019 

41  

Natureza, fronteira e território na Bacia 

do rio Doce, Minas Gerais  

Haruf Salmen Espindola  

Mauro Augusto dos Santos  

Renata Bernardes Faria Campos  

08/03/2017 06/07/2019 

42  

Estudos na conservação de espécies de 

peixes do rio Santo Antônio, Bacia do rio 

Doce  

George Shigueki Yasui  01/08/2017 31/07/2019 

43  Hipertensão Arterial Sistêmica: 

identificação, práticas comportamentais 

e representações sociais da doença  

Leonardo Oliveira Leão e Silva  

Maria Celeste Reis Fernandes de 

Souza  

Paula Louisy Portella Werneck  

Romero Meireles Brandao 

Suely Maria Rodrigues  

01/02/2018 31/12/2019 

44  Desafios da intervenção do Profissional 

de Educação Física no Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF)  

Marileny Boechat Frauches 

Brandao  

Claudio Manoel Cabral Machado  

01/02/2018 31/12/2019 
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Dângelo Salomão Augusto  

Elaine Toledo Pitanga Fernandes  

45  Padronização e avaliação da 

aplicabilidade da técnica LAMP para 

diagnóstico da Hanseníase  

Rafael Silva Gama  

Lívia Tavares Colombo  

Mônica Maria de Almeida  

01/02/2018 31/12/2019 

46  Produção de blocos de solo-cimento 

com rejeitos de mineração após 

rompimento da barragem de Fundão  

Adriana de Oliveira Leite Coelho  

Anderson Caetano Gusmão  

Rondinelly Geraldo Pereira  

Juliano Daniel Groppo  

01/02/2018 30/12/2020 

47  Mesorregião do Vale do Rio Doce: a 

evolução demográfica e as suas 

correlações com a saúde  

Mauro Augusto dos Santos  

Suely Maria Rodrigues  

Thomas Werner Jeffre  

01/02/2018 31/12/2019 

48  Território, Migração e saúde. A 

circulação das doenças infecto-

contagiosas e crônicas entre origem e 

destino. Leste de Minas Gerais e EUA.  

Sueli Siqueira  

Pedro Henrique Ferreira Marçal  

01/02/2018 30/12/2020 

49  

Avaliação in vitro do efeito citotóxico de 

derivados do ácido ursólico  

Elaine Carlos Scherrer Ramos  01/02/2019 30/12/2020 

50  

Território, migração e saúde. A 

circulação das doenças entre origem e 

destino. (Leste de Minas Gerais e EUA)  

Sueli Siqueira  01/03/2016 28/02/2022 

51  Relação com o saber e a educação 

ambiental: uma pesquisa com 

estudantes em tempo integral  

Maria Celeste Reis Fernandes de 

Souza  

Eliene Nery Santana Enes  

Renata Bernardes Faria Campos  

Thiago Martins Santos  

01/08/2016 30/12/2020 

52  Juventude, saúde e acautelamento  Eunice Maria Nazarethe Nonato  

Aline Valéria de Souza  

Edmarcius Carvalho Novaes  

Suely Maria Rodrigues  

01/03/2017 28/02/2020 

53  O patrimônio material e imaterial e seu 

diálogo com a paisagem cultural na 

microrregião de Governador Valadares: 

pertencimento, cultura e ambiente após 

o rompimento da Barragem de Fundão 

(Samarco/BHP Billiton/Vale)  

Patricia Falco Genovez Cazarotto  01/03/2017 28/02/2022 
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54  Periferia Central: um estudo sobre a 

mobilidade urbana e os aglomerados 

no morro do Carapina  

Eunice Maria Nazarethe Nonato  

Adriana de Oliveira Leite Coelho  

Edmarcius Carvalho Novaes  

Maykon Dias Cezário  

Rondinelly Geraldo Pereira  

Sueli Siqueira  

01/02/2018 28/02/2022 

55  ENSINO  E  SERVIÇO:  a  enfermagem  

"extendida" ao  campo  de  práticas  da  

Vigilância em Saúde de Governador 

Valadares  

Flavia Rodrigues Pereira 

Mauro Augusto dos 

Santos  

01/02/2018 31/01/2022 

56  Matas ciliares do médio Rio Doce: 

importância das formigas e da 

biomassa da serapilheira após impacto 

do rejeito de mineração  

Renata Bernardes Faria Campos  01/02/2019 30/07/2021 

57  

UNIVALE: Memórias, identidades e 

histórias de vida  

Patricia Falco Genovez Cazarotto  01/02/2019 31/01/2022 

58  

Epidemiologia molecular de genes de 

resistência de isolados clínicos de 

hospitais de Governador Valadares  

Livia Tavares Colombo 

Mônica Maria de Almeida  

01/02/2019 31/07/2021 

59  Análise espaço-temporal da endemia 

hansênica no município de Governador  

Valadares, Minas Gerais, Brasil, no 

período de 2010 a 2020  

Pedro Henrique Ferreira Marçal 

Suely Maria Rodrigues  

01/02/2019 31/01/2022 

60  Caracterização do mecanismo de ação 

da atividade anticriptocócica da sub-

fração da fração acetato de etila das 

folhas de Xylosma prockia (Turcz.) 

Turcz. (Salicaceae)  

Mônica Maria de Almeida  

Lorena Bruna Pereira de Oliveira  

01/02/2019 31/01/2022 

61  

Famílias transnacionais: novas 

características da migração 

contemporânea  

Sueli Siqueira  

Patricia Falco Genovez Cazarotto  

01/02/2019 31/01/202 

62  Direito dos Desastres e a legislação 

brasileira: um estudo interdisciplinar 

das visibilidades e invisibilidades 

jurídicas nos desastres socioambientais 

(Subprojeto Território da Mineração)  

Haruf Salmen Espindola  

Diego Jeangregorio Martins 

Guimaraes  

Lissandra Lopes Coelho Rocha  

01/02/2019 31/01/2022 

63  

Território e suas inter-relações: gênero, 

fatores geracionais e sociabilidades  

Eunice Maria Nazarethe Nonato  

Edmarcius Carvalho Novaes  

01/02/2019 31/01/2022 
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Maria Celeste Reis Fernandes de 

Souza  

64  Conversando com a cidade: Cartografia 

de territórios educativos em 03 bairros 

de Governador Valadares  

Maria Celeste Reis Fernandes de 

Souza  

Eunice Maria Nazarethe Nonato  

Karla Nascimento de Almeida  

Maria Terezinha Bretas Vilarino  

Thiago Martins Santos  

01/02/2019 27/04/2024 

65  Envelhecimento, saúde e direito à 

cidade: percepção de idosos quanto à 

acessibilidade e à mobilidade no 

espaço urbano  

Maria Terezinha Bretas Vilarino  

Geane Alves Dutra  

Maria Celeste Reis Fernandes de 

Souza  

Vanessa Loyola Lopes Leal  

01/02/2019 31/01/2022 

66  

Processo ecológico de produção de 

ácidos orgânicos a partir de derivados 

de cana de açúcar  

Lourimar Viana Franco de Sousa  

Rafael Silva Gama  

Zeina Calek Graize Trindade  

01/02/2019 31/01/2022 

67  

Uso de inoculante contendo bactérias 

solubilizadoras do fósforo visando à 

redução do uso de agroquímicos no 

campo  

Marcos Gleidson Pereira dos 

Santos Maykon Dias Cezário  

03/02/2020 02/02/2022 

68  

Avaliação de células tronco 

mesenquimais frente à exposição do 

Mycobacterium leprae  

Rafael Silva Gama  

Elaine Carlos Scherrer Ramos  

Lourimar Viana Franco de Sousa  

03/02/2020 02/02/2022 

69  Avaliação imunológica e nutricional de 

crianças com idade escolar portadoras 

de infecções parasitárias em 

municípios do médio Rio Doce  

Thalisson Artur Ribeiro Gomides  

Barbara Nery Enes  

Rafael Silva Gama  

03/02/2020 02/02/2022 

70  

Satisfação dos usuários com um 

serviço de saúde mental de um 

município do leste mineiro  

Elaine Toledo Pitanga Fernandes  

Leonardo Oliveira Leão e Silva  

Suely Maria Rodrigues  

03/02/2020 02/02/2022 

71  

Impacto da degradação ambiental sobre 

as formigas de áreas ciliares no Médio 

Rio Doce  

Renata Bernardes Faria Campos  03/02/2020 02/02/2022 

72  

CORPO COMO TERRITÓRIO: 

Representações sociais sobre a 

amputação  

Leonardo Oliveira Leão e Silva 

Suely Maria Rodrigues  

03/02/2020 02/02/2022 
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73  

Desenvolvimento de crianças pré-

escolares em instituições de educação 

infantil: indicadores de atrasos e de 

fatores de risco e proteção  

Bruna Rocha Diniz de Almeida  03/02/2020 02/02/2021 

74  

Libras, Surdez e Saúde Pública em 

Governador Valadares  

Edmarcius Carvalho Novaes  

Elaine Toledo Pitanga Fernandes  

03/02/2020 02/02/2022 

75  

Vivências maternas em torno da sífilis 

congênita: um estudo a partir da 

perspectiva territorial  

Marileny Boechat Frauches 

Brandao  

Leonardo Oliveira Leão e Silva  

Valéria de Oliveira Ambrósio  

03/02/2020 02/02/2022 

76  

Identidade  Étnico-racial  e  Gênero:  

vulnerabilidade, violência e território  

Fernanda Cristina de Paula  

Eunice Maria Nazarethe Nonato  

01/02/2021 31/01/2023 

77  

Projeto de prevenção de uso de álcool 

e seus problemas relacionados entre 

adolescentes no povo indígena 

Maxakali/MG/Brasil  

Roberto Carlos de Oliveira  01/02/2021 30/04/2022 

78  

Famílias transnacionais: gênero e 

educação  

Sueli Siqueira  01/02/2021 31/12/2023 

79  Governança Territorial Multiescalar  no  

Território de Inserção do Parque 

Estadual do Rio Doce - Território PERD 

(Subprojeto 04/03 do PEDl Rio Doce)  

Haruf Salmen Espindola  01/02/2021 31/12/2024 
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APÊNDICE E 

AÇÕES DE EXTENSÃO: PROGRAMAS, PROJETOS E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

Ações de Extensão: Programas, Projetos e Prestação de Serviços de Ação 

Comunitária – 2016 a 2021 

Programas e Projetos de Ação Comunitária 

Programa Internacional Federation Of Medical Students Associations Of Brazil – 

UNIVALE - IFMSA BRAZIL - Comitê Local UNIVALE 

Objetivo: Realizar ações, campanhas e projetos de cunho social e metodológico, que 

visem atingir a população em geral. 

Público-alvo: Pacientes de módulos de saúde e a população, além de profissionais 

da área. 

Nº Pessoas Atendidas: 1.455 

Programa Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial - PAOPE 

Objetivo: Contribuir para a promoção da saúde integral do indivíduo com deficiência 

mental, visando a melhoria da qualidade de vida, sua inclusão social e de seus 

familiares. 

Público-alvo: Indivíduos com deficiência mental pura ou associada a outras 

patologias (PC, Síndrome de Down, TEA.), pessoas acamadas ou domiciliadas e seus 

familiares. 

Nº Pessoas Atendidas: 1.423 

Programa de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia da 

UNIVALE - CAIGE 
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Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos idosos de Governador Valadares, a partir 

de um serviço interdisciplinar com ações nos níveis primários e secundários de 

atenção à saúde e assistência à pessoa idosa, envolvendo todas as dimensões que 

interferem de forma direta ou indireta na conquista de um envelhecimento saudável e 

com qualidade. 

Público-alvo: Idosos (pessoas com 60 anos ou mais), residentes na comunidade, no 

município de Governador Valadares, bem como idosos de outros municípios 

vinculados por meio de parcerias com a Universidade. 

Nº Pessoas Atendidas: 242 

Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde PET-

SAÚDE/Interprofissionalidade 

Objetivo: Promoção da integração ensino-serviço-comunidade com foco no 

desenvolvimento do SUS a partir dos elementos teóricos e metodológicos da 

Educação Interprofissional, com vistas a implementar os princípios previstos nos 

projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação. 

Público-alvo: Comunidade atendida pelas unidades de saúde cedidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS. 

Nº Pessoas Atendidas: 537 

Projeto Rede Solidária Natureza Viva 
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Objetivo: Promover a educação para a construção de uma rede solidária e dialógica 

entre a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, a Associação dos Catadores de 

Materiais Recicláveis Natureza Viva- ASCANAVI, a Associação dos Catadores de 

Resíduos Sólidos Reciclando Hoje Por Um Futuro Melhor- ASCARF, e a cidade de 

Governador Valadares, com vistas ao fortalecimento da coleta seletiva nos campi da 

UNIVALE, na cidade de Governador Valadares, e a promoção da saúde e qualidade 

de vida dos catadores associados. 

Público-alvo: Catadores e Catadoras da ASCANAVI; Catadores e Catadoras da 

ASCARF. 

Profissionais da UNIVALE (docentes, profissionais administrativos, profissionais que 

cuidam dos ambientes da universidade, gestores). 

Nº Pessoas Atendidas: 362 

Projeto Nutrindo o Saber: Estratégia de Empoderamento para Promoção de 

Saúde 

Objetivo: Promover a educação e intervenção nutricional, fomentando subsídios aos 

sujeitos para a adoção de hábitos de vida e alimentar saudáveis. 

Público-alvo: Esse projeto destina-se a prestação de serviço à comunidade, com 

foco no público de adultos e idosos que necessitem de atendimento nutricional, 

visando sobretudo o manejo nutricional de doenças crônicas. 

Nº Pessoas Atendidas: 22 

Projeto Anjos da Alegria 

Objetivo: Mitigação dos impactos da COVID 19 na saúde mental e bem-estar da 

comunidade, com prevenção do stress e labilidade emocional. 

Público-alvo: Pacientes, familiares e funcionários do hospital Municipal de GV, que é 

referência para enfrentamento da COVID em Governador Valadares. 

Nº Pessoas Atendidas: 6.300 

Projeto Eco Chumbo 
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Objetivo: Realizar a reciclagem de todo o resíduo radiográfico e outros insumos 

utilizados nos consultórios odontológicos de Governador Valadares e região, 

garantindo a descontaminação do meio ambiente. 

Público-alvo: Comunidade em geral. 

Nº Pessoas Atendidas: a Comunidade em geral. 

Projeto Escola de Esportes UNIVALE 

Objetivo: Contribuir com o desenvolvimento das habilidades específicas nas 

modalidades esportivas, bem como na formação de cidadãos, gerando melhores 

práticas de vida saudável e em sociedade, promovendo assim o desenvolvimento do 

indivíduo e da comunidade em que está inserido. 

Público-alvo: Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos de idade, dos 

gêneros masculino e feminino, residentes dos bairros circunvizinhos da UNIVALE e 

que estejam regularmente matriculados e frequentando estabelecimento de ensino de 

educação básica.  

Nº Pessoas Atendidas: 197 

Projeto Horta Orgânica e a Comunidade 

Objetivo: Contribuir com a qualidade da alimentação das famílias de baixa renda 

orientando a construção de hortas que trarão benefícios à saúde de estudantes das 

escolas públicas e entidades que venham requisitar assistência da Universidade Vale 

do Rio Doce. 

Público-alvo: Escolas públicas e entidades interessadas pelo projeto. 

Nº Pessoas Atendidas: 290 

Projeto Phytomed – Horto Medicinal e Laboratório de Fitomedicamentos 

Objetivo: Visa à implantação de um horto voltado ao cultivo de plantas medicinais, de 

um laboratório de processamento de plantas e manipulação de formulações 

farmacêuticas contendo drogas de origem vegetal. 
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Público-alvo: Usuários de medicamentos fitoterápicos de Governador Valadares e 

cidades circunvizinhas. 

Nº Pessoas Atendidas: 215 

Projeto Oficina dos Saberes e Sabores 

Objetivo: Disseminar na comunidade escolar, informações sobre a promoção da 

saúde. 

Público-alvo: Escolares das redes públicas e privadas do Município de Governador 

Valadares e região. 

Nº Pessoas Atendidas: 2.055 

Projeto Teatro Universitário UNIVALE 

Objetivo: Democratizar o acesso à cultura por meio da promoção técnica, artística, 

intelectual, ética e cultural de estudantes, funcionários e comunidade, por meio de 

oficinas e apresentações de espetáculos teatrais, resgatando a identidade cultural e 

construção de cidadania.  

Público-alvo: Egresso, funcionários e/ou estudantes da UNIVALE interessados(as) 

pela arte de dramatizar para formação de um Grupo de Teatro Universitário (GTU), 

com base interdisciplinar. 

 

A Comunidade em geral também se torna público-alvo das ações do GTU quando da 

entrega de apresentações e espetáculos interativos, participação nas oficinas 

oferecidas ao público externo, e abertura de vagas remanescentes à comunidade de 

Governador Valadares. 

Nº Pessoas Atendidas: Projeto em andamento. Essa informação será apresentada por 

meio de relatório a ser entregue ao final de 2021. 
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Projeto Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) nos Municípios de 

Machacalis, Santa Helena de Minas, Bertópolis, Umburatiba de Minas Gerais: 

Um Estudo Territorial 

 

Objetivo: Estudar e traçar de forma participante estratégias para a gestão, 

assistência e vigilância dos serviços de saúde dos município de Machacalis, Santa 

Helena de Minas, Bertópolis, Umburatiba e do DSEI-MG/ES frente à pandemia da 

COVID–19 e fomentar a capacidade de resposta da atenção primária à saúde, da 

assistência social e dos Centros de Operações de Emergência em Saúde (COES) dos 

municípios e distrito no enfrentamento do novo coronavírus, visando reduzir a 

incidência e a interrupção da transmissão local, assim como evitar a gravidade dos 

casos e a mortalidade. 

Público-alvo: Municípios de Machacalis, Santa Helena de Minas, Bertópolis - Povo 

indígena Maxakali. 

Projeto em andamento. Essa informação será apresentada por meio de relatório a ser 

entregue ao final de 2021. 

 

Projeto Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e Trabalhadores da 

Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas Gerais e 

Espírito Santo 

 

Objetivo: Conhecer os comportamentos e as crenças dos profissionais da saúde e do 

saneamento básico no território do DSEI-MG/ES em relação às ações de prevenção e 

cuidados adotadas no distrito frente à pandemia de COVID-19. 

Público-alvo: Todos os 667 profissionais do DSEI MG/ES que prestam serviços de 

saúde e de saneamento para esses 16.787 indígenas será a população a ser 

pesquisada.  A força de trabalho do DSEI-MG/ES está apresentada na Tabela 1 e foi 

extraída do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos (SESAI-RH). 

Projeto em andamento. Essa informação será apresentada por meio de relatório a ser 

entregue ao final de 2021. 

 

Projeto Trauma de Atendimento Trauma dental do Curso de Odontologia  
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Objetivo: Oferecer atendimento odontológico especializado, por meio de confecção 

de restaurações diretas ou indiretas, reposicionamento dental, aos pacientes que 

sofreram algum tipo de trauma dental, pelos alunos da graduação do curso de 

odontologia. 

Público-alvo: Público que necessita de uma demanda e que não possui recursos 

para atendimento. Indivíduos que sofreram algum tipo de trauma dental (fratura de 

esmalte, fratura de esmalte e dentina, fratura de esmalte e dentina com exposição 

pulpar, fratura de raiz radicular, avulsão, luxação, intrusão, subluxação, concissão). 

Projeto em andamento. Essa informação será apresentada por meio de relatório a ser 

entregue ao final de 2021. 

 

Projeto Saúde e Acautelamento: espaço para formação profissional e promoção 

da saúde 
 

Objetivo: Realizar atendimento odontológico em jovens em regime de acautelamento 

(jovens em cumprimento de medida de privação de liberdade) e de servidores que 

desempenham atividade laboral no centro Socioeducativo São Francisco de Assis. 

Público-alvo: Jovens na faixa etária de 13 a 18 anos, do sexo masculino, em 

cumprimento de medida de privação da liberdade no Centro Socioeducativo São 

Francisco de Assis. 

Indivíduos acima de 18 anos, de ambos os sexos, que desempenham atividade 

laboral no Centro Socioeducativo São Francisco de Assis (Servidores). 

Projeto em andamento. Essa informação será apresentada por meio de relatório a ser 

entregue ao final de 2021. 

 

Prestação de Serviço – Ação Comunitária Extensão  

Ambulatório de Lesões Dermatológicas  

Objetivo: Prestar assistência preventiva, curativa e reabilitadora aos pacientes 

com lesões dermatológicas. 
 



420 
 

 

Público-alvo: Portadores de lesões dermatológicas e doenças crônico degenerativas, 

bem como seus respectivos familiares, residentes na região do Leste Mineiro e 

cidades circunvizinhas. 

Nº Pessoas Atendidas: 271 

Escritório de Assistência Jurídica – EAJ  

Objetivo: Prestar atendimento jurídico gratuito a uma população que não tem meios 

de provê-lo com recursos próprios.  

Público-alvo: Comunidade residente na Comarca de Governador Valadares, 

comprovadamente hipossuficiente, que apresente demandas judiciais ou extrajudiciais 

a serem solucionadas. 

Nº Pessoas Atendidas: 1.662 

 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal - NAF  

Objetivo: Prestar informações e oferecer todos os serviços relacionados à Receita 

Federal e à Secretaria Estadual e Municipal a Fazenda, viabilizados via internet ou 

programas de computador com possibilidade de canal direto com os órgãos, no 

sentido de solucionar as demandas dos contribuintes. 

Público-alvo: Todas as pessoas físicas e jurídicas (ONGs) hipossuficientes que 

necessitam dos serviços contábeis, principalmente os microempreendedores 

individuais (MEI). 

Nº Pessoas Atendidas: 2.636 

 

Projeto Planejando Vidas  

Objetivo: Promover o aconselhamento e a colocação de implantes contraceptivos em 

população feminina em vulnerabilidade social e clínica atendida na policlínica do 

município de Governador Valadares/Minas Gerais. 

Público-alvo: População feminina, adolescente, multíparas, usuárias de drogas, 

podendo apresentar distúrbios da saúde mental ou rebaixamento nível de 
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entendimento, usuárias da Policlínica Municipal de Saúde no Município de 

Governador Valadares/Minas Gerais. 

Nº Pessoas Atendidas: Expectativa de atender 150 pessoas. 

Prestação de Serviço Acadêmico  

Clínicas Odontológicas  

Objetivo: Prestar serviços odontológicos gratuitos à comunidade de Governador 

Valadares e região. 

Público-alvo: Comunidade local de Governador Valadares. 

Nº Pessoas Atendidas: 42.807 

 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)  

Objetivo: Prestar atendimento psicológico aos usuários que buscam por este serviço. 

Público-alvo: Comunidade de baixa renda. 

Nº Pessoas Atendidas: 1.166 

 

Parque da Ciência  

Objetivo: Difundir e popularizar os conhecimentos científicos nas áreas de Física e 

Química, por meio da recepção de turmas de alunos dos ensinos Básico, 

Fundamental e Médio de Governador Valadares. 

Público-alvo: Professores e alunos da rede Municipal, Estadual e Particular de 

Governador Valadares e região. 

Nº Pessoas Atendidas: 2.360 

 

PROJETOS ENCERRADOS  
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Projeto Acompanhamento Farmacoterapêutico: Integração, ensino, pesquisa e 

extensão 
 

Objetivo: Promover o uso racional de medicamentos pela população. 

Público-alvo: Pacientes usuários de medicamentos da comunidade de Governador 

Valadares. 

Nº Pessoas Atendidas: 571 

 

Projeto Vidas em Narrativa  

Objetivo: Compreender o quanto a literatura pode contribuir para que o indivíduo 

possa ressignificar sua identidade, ampliando suas perspectivas de vida e elevando 

sua forma de pensar a relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 

Público-alvo: Recuperandas da Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado – APAC feminina de Governador Valadares. 

Nº Pessoas Atendidas: 22 

 

Projeto Tratamento de Feridas Complexas  

Objetivo: Criação de fluxo de atendimento capaz de oferecer à população portadora 

de feridas complexas, serviço integral de assistência à saúde. 

Público-alvo: Pacientes portadores de feridas complexas, encaminhados pelas 

unidades básicas de saúde e agendado pela Secretária Municipal de Saúde. 

Nº Pessoas Atendidas: 185 

 

Projeto de Extensão Universitária – Ação Ambiental: Gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos – Distrito de Vila Nova Floresta 
 

Objetivo: Ampliar o conhecimento do público-alvo sobre os resíduos sólidos urbanos 

e a coleta seletiva a partir de elaboração, implantação e cooperação de um projeto em 

uma área destinada ao beneficiamento dos resíduos supracitados do Distrito de Vila 

Nova Floresta. 
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Público-alvo: Moradores do Distrito de Vila Nova Floresta e funcionários da prefeitura 

que atuam na área de gestão de resíduos sólidos. 

Nº Pessoas Atendidas: 2300 
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ANEXO A 

AÇÕES REFERENTES ÀS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

Link de acesso 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1jGWFKImUW9fva2R0KxHdG-hmq38T3DgM/view
https://drive.google.com/file/d/1jGWFKImUW9fva2R0KxHdG-hmq38T3DgM/view
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ANEXO B 

ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS EAD 

Link de acesso 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/11P0iltNG2sCN0urOCIz-_Mirig73AFTu/view?usp=sharing
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ANEXO C 

ESTRUTURA DOS POLOS EAD 

Link de acesso  

https://drive.google.com/file/d/1ggMHwL-uVtLdMyrSr8jmYws812sl3dC3/view?usp=sharing
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ANEXO D 

PLANO INSTITUCIONAL DE INCLUSÃO E A ACESSIBILIDADE DA UNIVALE 

 

Link de acesso 

  

https://drive.google.com/file/d/1XHrKqFWfsSKZi02xFwS4fsTkrKYyjU8c/view
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