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                                           RELATO INSTITUCIONAL 

 

1 APRESENTAÇÃO  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

062/2014-INEP/ DAES/CONAES. 

            Este Relato Institucional objetiva demonstrar como os processos de gestão institucional 

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

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

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

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

implementadas e as melhorias da UNIVALE. 

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

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

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

políticas, dos objetivos, das ações e das metas estabelecidas no PDI 2014/2018.  

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1.1 Mantenedora: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR 

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

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

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

CNPJ: 20.611.810/0001-91 

Inscrição Estadual: 2774603100029 

Endereço: Rua Israel Pinheiro nº 2000 – Bairro Universitário, CEP: 35020-220, 

Governador Valadares/MG 

Fone: (33) 3279-5900 

Site: www.UNIVALE.br 

 

1.1.2 IES Mantida 

 

Nome: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOCE; 

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

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

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

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

Reitora: Profª. Ms. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Telefone: (33) 3279-5503   

Fax: (33) 32795042  

E-mail: reitoria@univale.br 

Localização: Endereço Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel 

Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador Valadares/MG. 

 

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA   

 

        Portaria UNIVALE: 017/2017 

        - Representante Docente: 

          Profª. Kíssila Zacché Lopes de Andrade  

        - Representante Técnico-Administrativo 

          Rômulo Mafra de Oliveira - Presidente 

        - Representante Discente: 

          Célio Pinheiro da Silva   
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        - Representante da Sociedade Civil: 

          Sr.ª. Dirce Pereira Albino 

 

2 BREVE HISTÓRICO DA IES  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brasil.  

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

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

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

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

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

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

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

também uma Escola Técnica e um Colégio de Aplicação.  

A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus respectivos 

cursos - situação geográfica e cultural do município, demandas do setor industrial - e as 
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características mais acentuadas de algumas faculdades instituídas posteriormente, são 

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

do ponto de vista econômico, social e cultural. 

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

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

Integradas do Vale do Rio Doce (FACIVALE).  

Posteriormente, o complexo educacional mantido pela Fundação Percival Farquhar 

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

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

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

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

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

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

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

2011. 

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

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

com a comunidade. 

Em 2016, na modalidade presencial, a UNIVALE ofertou 26 cursos de graduação em 

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

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas; projetos de pesquisa/extensão e 02 cursos de Pós-

graduação Lato sensu e 01 Curso de Pós-graduação Stricto Sensu.  

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

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

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

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

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

Minas Gerais e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUS), entre outros. 

É considerada referência nacional em atendimento a pacientes especiais; conta com uma 

equipe multidisciplinar altamente qualificada, no Polo Integrado de Assistência Odontológica 

ao Paciente Especial (PAOPE).  
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            A FPF/UNIVALE traz a tradição por quase meio século de atuação no ensino superior, 

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

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

que se insere como em todo o país.  

 

3 CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

INSTITUCIONAIS E DE CURSO  

 

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

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

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

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

da qualidade nas universidades. 

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

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

identificadas nestas avaliações. 

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

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

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

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

instituição. 

A UNIVALE possui IGC 3 nos anos de 2009 a 2015 e o CI 3 obtido em 2009. No 

quadro a seguir informamos os dados dos Cursos de Graduação: 
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QUADRO COM DADOS DOS CURSOS DA UNIVALE 

CURSO/HABILITAÇÃO Modalidade 
AVALIAÇÕES 

Nota ENADE CPC - Ano CC – Ano-Visita 

Administração Bacharelado 2 - 2015 2 - 2015 3 - 2011 

Agronegócio Tecnológico Participação no ENADE 2016 pela primeira vez. 

Agronomia Bacharelado 2 - 2013 SC - 2013 3 - 2008 

Arquitetura e Urbanismo Bacharelado 3 - 2011 3 - 2011 4 - 2006 

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

Ciências Contábeis Bacharelado 3 - 2015 3 - 2015 4 - 2014 

Com. Social - Jornalismo Bacharelado 3 - 2015 3 - 2015 3 - 2011 

Direito Bacharelado 1 - 2015 2 - 2015 4 - 2015 

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

Educação Física Bacharelado Participação pela 1ª vez em 2016 3 - 2015 

Enfermagem Bacharelado 4 - 2013 4 - 2013 2 - 2009 

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

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

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

Engenharia de Produção Bacharelado 1 - 2014 - * 3 - 2014 

Farmácia Bacharelado SC - 2013 SC - 2013 3 - 2013 

Fisioterapia Bacharelado SC - 2013 SC - 2013 3 - 2013 

Gestão Pública Tecnológico 2 - 2015 - ** 4 - 2016 

Letras – Português/Inglês e 
Respectivas Literaturas 

Licenciatura 2 - 2014 3 - 2014 3 - 2015 

Medicina Bacharelado Curso novo. Início 2016-2 

Nutrição Bacharelado 2 - 2013 SC - 2013 4 - 2013 

Odontologia Bacharelado 2 - 2013 2 - 2013 3 - 2016 

Pedagogia Licenciatura 3 - 2014 3 - 2014 5 - 2011 

Produção Publicitária Tecnológico Curso novo. Sem ENADE 4 - 2015 

Psicologia Bacharelado 3 - 2015 3 - 2015 3 - 2004 

Publicidade e Propaganda Bacharelado Curso Novo 

Serviço Social Bacharelado SC - 2013     - SC - 2013 3 - 2008 

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

Observações:  - * - O curso não recebeu CPC 2014 porque ainda não era reconhecido. 

 ** - O curso não teve o CPC publicado nos INDICARES DE QUALIDADE DO Sistema e-MEC, 
teve apenas a Nota da prova ENADE publicada no relatório anexo da Portaria INEP Nº 209/2017 
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4     PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

seus resultados em todos os Campi da UNIVALE. 

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

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

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

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

de reflexão e autoconsciência. 

          O Projeto de Autoavaliação Institucional da UNIVALE tem como objetivo, avaliar e 

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

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

IES. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
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4. 1. OBJETIVOS DO PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTIUTUCIONAL DA 

UNIVALE 

 

 4.1.1 Objetivo Geral  

           Sistematizar e aperfeiçoar de forma continua o processo de Autoavaliação Institucional 

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

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

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

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

sociais.  

 

4.1.2 Objetivos Específicos  

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

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

de profissionais; 

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

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

PDI;  

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

execução das ações propostas no PDI;  

 Aplicar questionários à comunidade externa, que possibilitem a identificação, 

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

identificar em quais áreas estamos respondendo às demandas sociais.  

 

5 DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

        A CPA/UNIVALE, cumpre portanto , seus objetivos: dar visibilidade aos processos de 

autoavaliação, bem como aos resultados avaliativos da Instituição; promover ações de 

divulgação e do processo de autoavaliação institucional; buscar estratégias para que a avaliação 

se consolide como base para o planejamento nos diversos segmentos da Universidade; 

promover a constante interlocução da Comissão com a Reitoria e os Gestores da Instituição, no 

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



12 

 

mostrar aos gestores a necessidade destes se tornarem parceiros da CPA no que tange a sua 

divulgação/visibilidade dos processos e resultados da autoavaliação na UNIVALE.  

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

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

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

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

e os relatórios individuais professores dos cursos de graduação. 

  A avaliação realizada em 2016 com todo o Pessoal Técnico e Administrativo – PTA’s 

com todos os funcionários e Setores da Fundação Percival Farquhar -  FPF e suas mantidas – 

Universidade vale do Rio Doce – UNIVALE, Escola Técnica da UNIVALE – ETEIT e da TV 

UNIVALE se constituiu em um importante instrumento para identificação de potencialidades 

e pontos a serem aperfeiçoados, sendo fundamental para tomada de decisão da Gestão. 

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

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

de comunicação para divulgação dos resultados, decorrentes do processo de autoavaliação 

institucional.  

A CPA juntamente com os gestores, com o objetivo de refletir os resultados com a 

comunidade acadêmica, realiza individualmente reunião para entrega do relatório de resultados 

com os coordenadores de cursos. Outros mecanismos também são utilizados neste processo de 

divulgação, tais como: E-mails a professores e alunos, Site UNIVALE, Boletim Acadêmico 

UNIVALE, Cartazes, Panfletos. 

 

6 PLANOS DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

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

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

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

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

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

de caráter político, pedagógico e administrativo. 

            Os planos de melhorias foram orientados a partir dos resultados de avaliações internas 

e externas e ações com vistas a estas melhorias ocorreram ao longo de ano. 
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6.1   AÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL A PARTIR DOS RELATÓRIOS DE DIRECIONAMENTO, 

TOMADA DE DECISÃO FUNDAMENTADAS NA AVALIAÇÃO DO CURSO 

PARA A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2016 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

Atualização em diversos projetos 
pedagógicos de Cursos; 
Revisão e modificação na estrutura e 
distribuição dos conteúdos curriculares; 
Implementação na utilização dos 
resultados das avaliações realizadas 
pela CPA nos cursos, fundamentando as 
alterações dos PPC’s; 
Criação do Seminário de 
Aperfeiçoamento Docente – SEAD no 
Curso de Direito 
Incentivo imediato para os projetos de 
extensão e busca de parcerias. Incentivo 
e apoio a visitas técnicas; 
Através do Seminário Integrador do 
Curso de Direito – SEMID, foi 
consolidado parceria com alunos do 
PPG/GIT para fomentar as atividades 
de pesquisa; 
Modificações e alterações nos 
regulamentos dos Seminários 
Integradores e de Avaliação Global; 
Maior divulgação dos Resultados das 
Avaliações da CPA junto ao Corpo 
Docente e Discente; 
Inserção e aumento de atividades de 
extensão e pesquisa; 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

Orientação e qualificação das 
secretárias e implementação de 
programas que garantam a qualidade no 
serviço e atendimento; 
 Café com o Coordenador - Reunião 
mensal com representantes de turmas; 
Disponibilizar por e-mail os horários de 
atendimento das coordenações; 
Elaboração de formulário de 
atendimento e registro quando a 
coordenação estiver ausente  
Agenda regular para atendimento a 
discentes e  
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Agenda fixa com representantes de 
turma de cada período; 
Definição de professor referência para 
cada período do curso; 
Divulgação das ações desenvolvidas 
pelas Coordenações e NDE’s; 
Divulgação das atribuições do professor 
referência junto a docentes e discentes; 
Divulgação das atribuições dos 
representantes de turma junto aos 
docentes e discentes; 
Definição de Professor Apoio à 
Coordenação para alguns cursos; 
 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

Fazer encontros no decorrer do 
semestre letivo; 
Reuniões periódicas afim de 
intensificar a integração de professores 
com as atividades desenvolvidas nos 
cursos; 
Fomento na relação entre os docentes e 
gestão pedagógica 
Reuniões mensais com o Colegiado 
destinada a avaliação do Plano de Aula; 
Criação do Seminário de 
Aperfeiçoamento Docente – SEAD no 
Curso de Direito com foco na formação 
continuada e no aperfeiçoamento 
pedagógico do corpo docente 

 
ESTRUTURA FÍSICA/EQUPAMENTOS 

 
 
 

Reforma geral no  Centro Cultural 
Hermírio Gomes da Silva 
´infraestrutura, climatização e outros. 
Aumento do link de Internet de 80 
Mbps para 200 Mbps para campus II. 
Aumento do link de Internet de 20 
Mbps para 100 Mbps para campus I. 
Implantação do Portal de Autenticação 
para a Rede Wireless em alguns pontos 
da IES. 
Renovação do contrato de 
licenciamento dos produtos Microsoft 
(Windows, Office e SQL). 
Reforma na Clínica I (piso, estofamento 
das cadeiras, pintura). 
Implementação da Clínica VI (bloco 
F11) com 12 equipos novos e 04 
bombas a vácuo, a ser utilizada pelas 
disciplinas de Cirurgia e Periodontia. 
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Aquisição de um Datashow para a sala 
de aula do PAOPE que é exclusiva do 
Curso de Odontologia nos períodos 
matutino e vespertino. 
Implementação de nova rotina de 
limpeza e aquisição de materiais de 
higiene pessoal pelo departamento de 
Campi.  
Implementação de vistoria destes 
ambientes após os intervalos e 
constatação (registro fotográfico) da 
necessidade de promover uma 
campanha de conscientização de 
utilização das instalações sanitárias. 
Reforma da cantina próximo do bloco 
das coordenações, com melhoria do 
espaço físico, higienização, cardápio e 
valores aplicados 
Aquisição de novos exemplares 
específicos do curso de odontologia. 
Implantação de bibliotecas virtuais. 
Assinaturas de novos periódicos. 
Aquisição de DVR-Stand Alone, 
conectores BNC das câmeras; 
BV – Biblioteca Virtual, atualizada e 
adição de 217 novos títulos; 
Criação de um terminal de pesquisas; 
Criação de biblioteca online para os 
cursos de 
Enfermagem/Agronegócio/Jornalismo; 
Criação de sala de estudos em grupo na 
parte superior da Biblioteca Setorial 
Campus I; 

Reforma do espaço físico da Central de 
Esterilização do Curso de Odontologia; 
- Estabelecimento de novos horários de 
trabalho para as funcionárias do setor 
visando a otimização do atendimento 
aos alunos.  
Melhoria da qualidade da água e 
equipamentos, com aquisição de nova 
autoclave com capacidade de 436 litros, 
barreira e porta deslizante, totalmente 
digital, munida de aparelhagem de 
osmose reversa. 

Reforma do espaço físico da Secretaria 
de Pacientes do Curso de Odontologia 
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Reforma e ampliação da recepção da 
sala das coordenações (Bloco E1) 
melhorando o conforto e atendimento 
aos docentes e discentes. 
Reforma e ampliação da Secretaria 
Acadêmica visando a melhoria do 
acesso e atendimento aos usuários. 
Melhorias na acessibilidade do CEU 

                                  ESTÁGIO 

Criação de diretrizes dinâmicas que 
norteiam um Política de Estágio 
Supervisionado e divulgá-la aos alunos 
e professores 

 

 

7   PROCESSOS DE GESTÃO  

 

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

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

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

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

conforme segue a abaixo: 

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

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

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

de Autoavaliação Institucional UNIVALE – 2016.       

 

8   RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UNIVALE 2016    

 

                 Este relatório apresenta dados da UNIVALE seguindo a NOTA TÉCNICA 

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

correspondes aos cinco eixos que contemplam a dez dimensões dispostas no artigo 3º da Lei Nº 

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

-  Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

- Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

      
8.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

 

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

um terreno de 639 286,94 m2.  

Relação dos campi, por área  

Campus  
Área (M²) 

Terreno   Construída  

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

Antônio Rodrigues Coelho (Campus II) 627237,80   45517,07  

Total  63 9286,94  51284,17 

Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes - SEPLAM   

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

onde funcionam os cursos de Ciências Contábeis, Direito e Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública do Núcleo de Comunicação e Humanidades, a Biblioteca Setorial e a Escola Técnica 

da UNIVALE (ETEIT), outra mantida da FPF.  

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

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

de Comunicação e Humanidades e Núcleo das Licenciaturas  

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

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

(PAOPE), Escritórios Modelo, Escritório de Assistência Judiciária (EAJ), Centro Jurídico de 
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Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUS), Parque das Ciências, Núcleo de Pesquisa, TV 

UNIVALE (UNIDADE da FPF), Templo Ecumênico, Centro de Fisioterapia, Centro de Feiras 

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

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

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

poliesportivas e centro de Fisioterapia, que atendem a atividades acadêmicas e de lazer.  

 

8.2 – METODOLOGIA 

 

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

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

posto na busca de seu desenvolvimento e expansão.  

              Para a elaboração deste Relatório de Autoavaliação Institucional, a metodologia foi 

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

interpretação de documentos e textos. 

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

a docentes e discentes dos cursos de graduação.  Para os cursos de pós-graduação as avaliações 

foram aplicadas ao final de cada disciplina, em se tratando de diversos setores administrativos 

e eventos, a coleta de informações é feita através de formulário específico, sendo 

disponibilizado urnas para coleta dos dados. Esta metodologia diversificada permite uma 

avaliação global da Universidade. Foram analisados documentos e relatórios emitidos por 

diferentes setores da universidade.  

Foram realizadas reuniões com as instâncias administrativas e acadêmicas da Instituição 

para discussão das atividades a serem desenvolvidas em consonância com os ordenamentos 

institucionais e a legislação vigente. Posteriormente foi feito uma seleção de documentos 

oficiais, textos, relatórios de Autoavaliação interna e externa, relatórios de Avaliação de Cursos 

de Graduação, Pós-graduação e relatórios setoriais. 

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

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

num exercício crítico e reflexivo a análise dos dados e informações contidas nos documentos. 
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           A concepção de avaliação adotada, coerentemente com a história de avaliação da 

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

crítica da realidade, buscando a sua transformação.  

 

8.3 DESENVOLVIMENTO 

 

8.3.1 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INTITUCIONAL 
 

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

desse Eixo é a descrição e a identificação dos principais elementos do processo avaliativo da 

IES em relação ao seu PDI, aos relatórios elaborados pela CPA e aos demais documentos 

institucionais avaliativos do período que constitui o objeto de avaliação.  

 
 
8.3.1.1 - Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

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

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

avaliações desenvolvidas institucionalmente.  

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

efetivação/consolidação e fortalecimento de uma cultura de avaliação.  

            O processo de Autoavaliação Institucional da UNIVALE é assegurado por 

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

diversificadas e viáveis atendendo ao princípio da globalidade e integração de forma associada 

permitindo uma visão geral e abrangente da Instituição. 

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

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

do processo em relação aos diversos aspectos acadêmicos pertinentes a qualidade dos mesmos, 

levantando potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados dos cursos servindo como 

parâmetros para a tomada de decisão.  

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

ilustram os resultados dos itens avaliados pelos docentes, discentes, funcionários, egressos e 

em relação aos principais indicadores avaliados e comentários/sugestões em relação aos 
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diversos quesitos avaliados. Este material constitui uma fonte de informação qualitativa rica, 

capaz de complementar de maneira significativa os resultados quantitativos e expressos nos 

gráficos apresentados. 

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

Ações Decorrentes do Processo de Avaliação Institucional para melhoria contínua das ações 

demandadas nas avaliações realizadas.  

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

para acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas no mesmo. 

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

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

funcionários da UNIVALE à comunidade interna e externa.    

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

caráter pedagógico, formativo, desenvolvendo uma cultura avaliativa potencializando o 

desenvolvimento humano e institucionais nas inter-relações existentes nos processos 

acadêmicos, como também avaliando o atendimento às expectativas da sociedade na qual está 

inserida sem perder de vista as suas funções de ensino, pesquisa e extensão. 

 
 

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

AVALIAÇÕES REALIZADAS 
2014 a 2016 

 
¤ Relatórios de Autoavaliação Institucional - UNIVALE 
 
AUTOAVALIAÇAO INSTITUCIONAL MÊS/ANO 
Relatório de Autoavaliação Institucional – UNIVALE – 2013 Março/2014 

Relatório de Autoavaliação Institucional – UNIVALE – 2014 Março/2015 

Relato Institucional /Relatório de Auto Avaliação 
Institucional UNIVALE 2015 

Março/2016 

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

Agronomia Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Arquitetura e Urbanismo Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Ciências Contábeis Maio/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Ciência da Computação  Outubro/2014 - Outubro/2015 

Comunicação Social - Jornalismo Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 
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Direito Maio/2014 - Maio/2015 – Maio/2016 

Educação Física - Bacharelado Maio/2014 - Maio/2015 - Maio/2016 

Educação Física – Bach. Novo Título Maio 2015 - Maio/2016 

Educação Física - Licenciatura Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Enfermagem Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Engenharia Civil Outubro/2014  - Outubro/2015 - Outubro12016 

Engenharia Civil e Ambiental Outubro/2014 - Outubro/2015 -  Outubro12016 

Engenharia de Produção Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Engenharia Elétrica Maio/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Farmácia - Formação Generalista Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Fisioterapia Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

História Outubro/2013 - Outubro/2014 

Jornalismo - Bacharelado Outubro12016 

Letras Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Nutrição Outubro/2014 - Outubro/2015 -  Outubro12016 

Odontologia Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Pedagogia Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Psicologia Outubro/2014 - Outubro/2015 - Outubro12016 

Publicidade e Propaganda - Bacharelado Outubro12016 

Serviço Social Outubro/2014 - Outubro/2015 

Sistemas de Informação Maio/2014 – Maio/2015 - Maio/2016 

Superior Tec. em Agronegócio Outubro/2014 – Outubro/2015 - Outubro12016 

Superior Tec. em Gestão Pública Outubro/2014 – Outubro/2015 - Outubro12016 

Superior Tec. em Produção Publicitária Outubro/2014 – Outubro/2015 - Outubro12016 

 
 
¤ Relatórios de Avaliação / Lato e Stricto Sensu 
 
CURSO  MÊS/ANO 
Ciências Biológicas -Stricto Sensu Junho/2014 

Mestrado em Gestão Integrada do Território – 
Stricto Sensu 

Agosto/2014 – Março 2016 

Análises Clínicas e Gestão de Laboratórios – Lato 
Sensu 

2014 - 2015 

Direito Processual – Lato Sensu 2014 – 2015 - 2016 

Gestão de Políticas Públicas 2014 – 2015 - 2016 

Ortodontia – Lato Sensu 2014 - 2016 

Psicopedagogia – Lato Sensu 2014 - 2015 

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

Novembro/2015 – Maio/2016 – Novembro/2016 

Seminário Integrador - Odontologia Maio/2015 – Novembro/2015 - Maio/2016 – 
Novembro/2016 

Setor: Secretaria Acadêmica  2014 – 2015 - 2016 

Setor: Tesourarias  2014 – 2015 - 2016 
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Setor: Bibliotecas - UNIVALE 2014 – 2015 - 2016 

Setor: Sala das Coordenações/Professores - 
Campus II  

2014 – 2015 - 2016 

Setor: Sala das Coordenações – Campus I  2014 – 2015 - 2016 

Setor: Serviço de Apoio ao Estudante – SAE  2014 – 2015 - 2016 

Setor: Xerox – Discentes - UNIVALE Novembro/2014 

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

 
Março 2014 – Março/2015 – Março/2016 

Avaliação do Programa de Capacitação de 
Professores 

Março/2014 - Março/2015 – Março 2016 

 
¤ Relatórios de Avaliação / Pessoal Técnico e Administrativo – PTA’s 
 
PTA’s Maio/2014 – Setembro -2016 

 
 
 

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

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Elaboração e envio do Relato Institucional/Relatório 
de Autoavaliação Institucional - UNIVALE - 2015 
Realização de avaliações de todos os Cursos de 
Graduação da UNIVALE. 
Realização da Avaliação do Pessoal Técnico e 
Administrativo – PTA’s com todos os funcionários e 
Setores da Fundação Percival Farquhar -  FPF e suas 
mantidas – Universidade vale do Rio Doce – 
UNIVALE, Escola Técnica da UNIVALE – ETEIT e 
da TV UNIVALE. 
Entrega e análise das métricas/instrumentos para 
avaliação das ações desenvolvidas em 2016 em 
consonância com o PDI 2014-2018. 
Análise crítica do resultado da Avaliação INEP/MEC 
no Curso de Odontologia. 

Participação em congressos, eventos e 
encontros das Comissões Próprias de 
Avaliação promovidos pelo MEC. 
Otimização da divulgação dos resultados das 
avaliações. 
Reestruturação dos Instrumentos de avaliação 
utilizados nos processos avaliativos. 
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Desenvolvimento de atividades de apoio para fins de 
credenciamento da UNIVALE para oferta de cursos 
de Pós-graduação Lato Sensu a Distância. 
Atendimento as Comissões e visitas de Avaliadores 
do MEC/INEP. 
Elaboração, a partir dos resultados das avaliações de 
Cursos de Graduação, de relatório específico 
relacionado ás questões de Infraestrutura Física e 
Setores Administrativos e Acadêmicos. 
Elaboração de relatórios das ações decorrentes do 
processo de Autoavaliação Institucional. 
Apoio ao Setor de Gestão Pedagógica – GEPE na 
elaboração e reestruturação dos projetos pedagógicos 
dos Cursos de graduação tendo em vista os resultados 
das avaliações realizadas. 
Divulgação das ações acadêmicas e administrativas 
no Site da UNIVALE, CAMPI e salas de aulas. 
Pesquisa de Satisfação dos Usuários de setores 
estratégicos da UNIVALE. 
Elaboração de relatório de avaliação dos Cursos de 
Pós-graduação Lato e Stricto Sensu. 
Elaboração de peças, junto com a Assessoria de 
Comunicação Organizacional – ASGORG com foco 
nas melhorias institucionais decorrentes dos 
resultados das avaliações internas.  Esta ação é 
divulgada no site com vistas à motivação e 
sensibilização de alunos e professores para garantir 
um elevado grau de adesão nas avaliações 
sistemáticas realizadas pela CPA nos Cursos de 
Graduação. 

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Elaboração das métricas/instrumentos para avaliação 
do PDI UNIVALE 2014/2018. 
Aprovação das métricas/instrumentos pela Reitoria. 
Reunião com gestores administrativos para discutir os 
resultados das avaliações de cursos e PTA’s apontadas 
pelos alunos, professores e funcionários 
administrativos contidas nos relatórios de avaliação de 
todos os cursos de graduação e de avaliação de PTA’s 
e Setores 
Reuniões com Gestores da FPF e UNIVALE para 
apresentação de relatório específico relacionado às 
questões de Infraestrutura física e Setores 
Administrativos e Acadêmicos, com vistas à tomada 
de decisões e propostas melhorias.  

Discussão junto à ASCORG e SAE com 
vistas a criar o Portal do Egresso. 
Implementar um sistema eficaz de 
acompanhamento das ações decorrentes dos 
resultados das avaliações junto aos gestores. 
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8.4. EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

            O Eixo Desenvolvimento Institucional contempla as dimensões 1 (Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES.  É 

necessária a verificação da coerência existente entre o PDI e as ações institucionais nas 

diferentes vertentes de sua atuação acadêmica – ensino, pesquisa e extensão.  

 

8.4.1 DIMENSÃO 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional  

 
            É Missão da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE: “Promover 

a formação profissional,  a construção e disseminação de conhecimento e a 

transformação da sociedade, a partir da produção e socialização de saberes 

sobre desenvolvimento regional,  pautada na melhoria das condições de vida 

do homem e do contexto ambiental”.  

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

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

visando o fortalecimento da instituição, a UNIVALE entende que um PDI consistente tem 

importância fundamental no crescimento estratégico da Universidade. 

   A gestão da Instituição implantou efetivamente sistema de orçamento alinhado com as 

metas e cronograma do PDI, atendendo às especificidades dos cursos e setores da Instituição. 

Durante este processo os gestores também conheceram o Custo de Valor Agregado de cada 

curso de graduação e pós-graduação, base para a construção do planejamento acadêmico com 

vistas a um orçamento sustentável.  

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

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

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

através de processos que atendam suas necessidades e expectativas.  

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

mercado de trabalho regional.  Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) passam por uma 

revisão criteriosa buscando adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais, e reestruturação 

das matrizes curriculares integrativas e atualizadas. Foram adotadas e aprimoradas 

metodologias alternativas, levando em consideração aspectos didáticos associados às novas 

tecnologias e inovações das áreas do conhecimento. 
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Do ponto de vista da extensão, foi realizado um trabalho efetivo junto aos cursos, 

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

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

comunidade nas diferentes áreas de conhecimento.  

A Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação efetuou um trabalho de aproximação da 

pesquisa aos cursos de graduação e pós-graduação, incentivando a participação efetiva no 

Simpósio de Pesquisa e atividades de iniciação científica. Ainda na graduação, as atividades 

de mais de uma centena de bolsistas do PIBID – Programa Institucional de Iniciação à 

Docência do Governo Federal – possibilitaram a ampliação de horizontes e possibilidades aos 

alunos que pretendem investir no crescimento acadêmico. Outra ação importante norteada pelo 

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

comunidade com real crescimento do número de interessados. 

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

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

Lei N° 11.645 de 10.03.2008 e à Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, com a 

inclusão da Temática da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas disciplinas e 

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

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

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

contínuo e permanente. 

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

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

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

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

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

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

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

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Em 2016 com a realização do 14º Simpósio de Iniciação Científica: Meio Ambiente e 

Território, de forma conjunta com o 3º Seminário Internacional Ligações Migratórias 

Contemporâneas: Brasil, Estados Unidos e Europa a UNIVALE contou com a participação de 

pesquisadores de renome internacional e nacional , podendo-se citar: Prof.ª Dr.ª Maxine L. 
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Margolis (University of Florida); Prof. Dr. Pierluigi Rosina (IPT/Portugal); Prof. Dr. Carlos 

Eduardo Siqueira (UMS-Boston); Prof. Dr. Jorge Malheiros (IGOT/Universidade de Lisboa); 

Prof.ª Dr.ª Rosana Baeniger (Unicamp); Prof.ª Dr.ª Gláucia de Oliveira Assis (UDESC); Prof. 

Dr. Francisco Barbosa (ICB/UFMG); Prof. Dr. Duval Magalhães Fernandes (PUC-MG); Prof.ª 

Dr.ª Maria Cristina Dadalto (UFES); Prof. Dr. Sebastiean Kiwonghi Bizawu (E.S. Dom Helder 

Câmara – BH/MG); Prof.ª Dr.ª Eunice Sueli Nodari (UFSC), ampliando, assim, as fronteiras 

do conhecimento e da troca de experiências acadêmicas .  

 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 
DIMENSÃO I - MISSÃO E O PDI    
 
Objetivo 1: Consolidar a missão institucional e os documentos de referência MEC/ INEP e demais 
instituições reguladoras.  
 Meta: Capacitar os colaboradores para o exercício de suas atividades atendendo às políticas 
institucionais da UNIVALE e aos documentos de referência MEC / INEP e demais instituições 
reguladoras. (PDI 2014/2018 – páginas 111 e112). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM   (    )  NÃO   (     )   EM PARTE   ( X    ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Incorporação da missão, visão e dos valores nas 
diversas ações da comunidade acadêmica pelos 
colaboradores através da implementação das 
políticas institucionais junto aos NDE’s dos cursos 
de graduação 
Revisão semestral do Manual do Aluno.  
Divulgação das políticas Institucionais contidas no 
PDI em todos os processos de gestão acadêmico 
administrativa da UNIVALE.  
Capacitação dos gestores sobre o instrumento de 
avaliação do INEP e seus indicadores. 
Conhecimento e reflexão do Custo de valor 
Agregado de cada curso pelos gestores, na 
construção do planejamento 
Recepção da Comissão de Avaliação do MEC/INEP 
para credenciamento da UNIVALE para oferta de 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu a Distância com 
obtenção de nota 4 
Recepção da Comissão de Avaliação do MEC/INEP 
para renovação de reconhecimento do Curso de 
Odontologia com nota 3. 
Recepção da Comissão de Avaliação do MEC/INEP 
para reconhecimento do Curso Superior de 
Tecnologia Gestão Pública com nota 4. 

- Colocar a missão, a visão e os valores em 
destaque no site da UNIVALE 
- Sensibilizar a comunidade acadêmica quanto 
aos aspectos legais e éticos do Sistema 
Nacional de Avaliação. 
- Revisão do Site quanto à disponibilização 
dos documentos institucionais para 
atendimento à Lei 13168/2015 
- Analisar/estudar e divulgar os documentos 
de referência do MEC/INEP e demais 
legislações educacionais junto aos gestores 
institucionais. 
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Objetivo 2: Implementar o PDI. 
 Meta:  Utilizar o PDI como documento de referência para ações institucionais. (PDI  2014/2018 –  
página 112 ). 
Cumprimento da Meta:  SIM   (     )   NÃO   (     )  EM PARTE   ( X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Implantação efetiva do sistema de orçamento 
alinhado com as metas e cronograma do PDI, e 
atendimento às especificidades dos cursos e setores 
da Instituição. 
Registro das ações por todos os cursos e setores da 
UNIVALE para elaboração de relatórios parciais e 
elaboração dos relatórios anuais sob a coordenação 
da CPA. 

Alinhar todos os planos de gestão dos cursos 
e setores as metas contidas no PDI, bem como, 
as ações de melhoria propostas.  
Refletir e exercitar com os gestores 
orçamentos autossustentáveis.  
Estabelecer cronograma de monitoramento do 
cumprimento das metas do PDI 

 
 
8.4.2 DIMENSÃO III: Responsabilidade Social da Instituição 

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

as ações de responsabilidade social realizadas na UNIVALE, em consonância com PDI 

2014/2018, e a Lei Orgânica das Assistência Social – LOAS. Promovendo a defesa do meio 

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

patrimônio cultural e a igualdade ético-racial, a Instituição cumpre sua missão junto ao público 

interno e externo. 

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

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

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

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

junto à comunidade na qual está inserida. 

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

de um programa de Bolsas de Estudos (BDI) destinado aos alunos de comprovada 

vulnerabilidade econômica e social. A concessão do benefício é feita através de editais 

amplamente divulgados na comunidade acadêmica, garantindo igual acesso ao processo de 

seleção e estabelecendo critérios que garantam que as bolsas sejam concedidas aos alunos mais 

necessitados. 

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

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

a integração da Educação Ambiental às disciplinas dos cursos de modo transversal, contínuo e 
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permanente; e a integração da temática da História e Cultura Afro-brasileira nas disciplinas e 

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

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

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

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

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

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

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

antiderrapante, a universidade se utiliza das mais variadas ferramentas para garantir – 

pedagógica e humanisticamente – um cotidiano socialmente responsável para seus docentes, 

discentes e para a comunidade que utiliza seus serviços. 

 

 

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

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO III – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA 
ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À 
INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, Á DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL.  
 
Objetivo:  Manter ações de responsabilidade social nos seguintes campos: 
I-Desenvolvimento Econômico de Social da região de inserção da UNIVALE; 
II- Defesa do Meio Ambiente e Educação Ambiental; 
III- Inclusão Social e Educação em Direitos Humanos; 
IV- Defesa da Memória Cultural e Patrimônio Cultural; e, 
V- Igualdade Ético –racial. 
 
Meta 1:  Objetos de pesquisa / iniciação científica focados nas demandas econômicas tecnológicas 
e sociais da região de inserção da UNIVALE. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do 
PDI –páginas 128 e 129). 
 
Cumprimento da Meta: SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
    Participação da Feira Cultural em comemoração 

de    1 ano de existência da Associação 
Valadarense de Proteção ao Meio Ambiente –
AVADMA, realizado no dia 03/12/2016. 

 

Incentivar o desenvolvimento de práticas 
sociais pelos cursos.  
Reativação do CEARTE. 
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Cine Clube Letras – consiste em atividade de 
cinema comentado oferecida e divulgada aos 
alunos do Campus I e II da UNIVALE; 

 Conversa sobre “Bastidores dos Gibis” – 
consiste em atividade de encontro com autor de 
gibis para se ter contato com escritor e se 
estimular a prática de leitura e escrita. Essa é 
uma atividade ofertada ao público 
externo/Escola Básica; 

 Degustação de Histórias – consiste em 
proporcionar aos alunos do Campus II, uma vez 
ao mês, no intervalo de aula, participação em 
evento de contação de história a partir da técnica 
de desenho espontâneo; 

 Fast Letras – consiste em envolver alunos do 
Campus I e II, uma vez ao mês, no intervalo de 
aula/Campus II, em momento de audição de 
música e poesia. No caso, o professor 
responsável pela atividade agenda apresentação 
dos alunos ao longo do semestre; 

 Exposição Itinerante – consiste em levar 
música, poesia, varal de poesia e apresentações 
artísticas diversas em vários espaços de 
Governador Valadares, envolvendo a 
comunidade local em evento cultural de estímulo 
ao pensamento criativo. 

 Cine Clube Letras – consiste em atividade de 
cinema comentado oferecida e divulgada aos 
alunos do Campus I e II da UNIVALE; 

 Conversa sobre “Bastidores dos Gibis” – 
consiste em atividade de encontro com autor de 
gibis para se ter contato com escritor e se 
estimular a prática de leitura e escrita. Essa é 
uma atividade ofertada ao público 
externo/Escola Básica; 

 Fast Letras – consiste em envolver alunos do 
Campus I e II, uma vez ao mês, no intervalo de 
aula/Campus II, em momento de audição de 
música e poesia. No caso, o professor 
responsável pela atividade agenda apresentação 
dos alunos ao longo do semestre; 

 Exposição Itinerante – consiste em levar 
música, poesia, varal de poesia e apresentações 
artísticas diversas em vários espaços de 
Governador Valadares, envolvendo a 
comunidade local e acadêmica em eventos 
culturais de estímulo ao pensamento criativo. 

  
 Projetos e Atividades: 
 Projeto Literário na penitenciária APAC 

– consiste em desenvolver com grupo de 
encarceradas atividades literárias de leitura e 
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de teatro, estimulando a expressividades, a 
sensibilidade, contribuindo para o processo 
de ressocialização do sujeito. 

 Evento Café com Letras – nos dias 28 e 29 
de abril refletiu-se sobre o tema: “O 
suporte, a ilustração e a palavra” com 
alunos do curso de Letras, Pedagogia, 
Arquitetura e Jornalismo. Foram convidados 
professore especialistas na área para realizar 
palestra com os alunos.  

 Mesa-Redonda – o objetivo desta atividade 
dentro do espaço da Trocateca é de 
proporcionar reflexão sobre temas que 
envolvem a compreensão sobre Sociedade, 
Cultura e Identidade. 

 Inglês às 6 - Conversação em inglês na 
cantina do ED2 em pré-horário noturno 
toda 5ª feira, contando com a participação 
de alunos de todos os cursos ofertados no 
Campus II da UNIVALE. 

 Oficinas de produção de leitura e de texto 
– estas têm um caráter de propiciar a 
experimentação do texto e de seus elementos 
de textualidade, favorecendo o estímulo à 
leitura e à escrita 

 
 
Meta 2:  Defesa do Meio Ambiente e sustentabilidade econômica – ambiental como premissas na 
formação dos alunos e nas ações de pesquisa/iniciação científica e extensão configurando-as de 
forma mais direta possível nos PPC’s e nas diversas ações institucionais da UNIVALE.  (Consultar 
Ações e Indicadores de desempenho do PDI –páginas 128 e 129). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM  (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Apoio à participação dos cursos nos eventos da 
comunidade local e regional.  
Participação na feira do meio ambiente com 
maquetes, banners e trabalhos envolvendo 
sustentabilidade e meio ambiente, feira organizada 
pela AVADMA 
EVENTOS: 

 Feira Cultural de Consciência Ambiental da 
AVADMA.  

 Qualifique-se: Cursos para o Crescimento 
Profissional.  

 Projeto de horta orgânica nas escolas.  
 Seminário Interdisciplinar de Agronegócio 

discute a recuperação de áreas degradadas.  
 Alunas de Agronegócio participam de evento 

no Parque Natural Municipal.  

Incentivar a proposta de ações de defesa do 
meio ambiente pelos cursos. 
Vincular projetos de pesquisa e trabalhos do 
programa de Mestrado a ações que atendam a 
necessidade regional de recuperação das 
condições ambientais da bacia do Rio Doce. 
Consolidar o conteúdo “Meio Ambiente e 
sustentabilidade econômica-ambiental como 
tema transversal nos cursos. 
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 Alunos da UNIVALE participam das 
comemorações do Dia Internacional do Meio 
Ambiente.  

 Acidente da Samarco é tema da palestra da 
Semana da Engenharia Agronomia e 
Agronegócio UNIVALE/SICOOB.  

 4º Encontro da Agropecuária do Leste de 
Minas. 

 Projeto de recuperação da Bacia do Rio Doce 
reúne entidades ligadas ao agronegócio com 
a parceria da UNIVALE. 

 XV Congresso nacional de meio ambiente 
2016. 

Pesquisas e atividades acadêmicas desenvolvidas no 
parque estadual do rio Doce que envolvem alunos, 
professores e outras instituições de ensino (UFOP). 
UNIVALE Saúde Oferecimento de curso de 
capacitação para compostagem dentro do enfoque, 
sustentabilidade. 
Doação de composteiras e apresentação das técnicas 
de compostagem a alunos de escolas públicas 
municipais e estaduais. 
Apresentação de protótipo de uma estação de 
tratamento de água a alunos de escolas públicas com 
foco no uso racional da água. 
Trabalho apresentado no X CIGR Section VI 
International Technical Symposium: the ter that 
sustains life. No período de 24 a 27 de outubro 
FAURGS - Gramado. 
Título: HABITS CHANGE AND PERCEIVED 
QUALITY OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 
GOVERNADOR VALADARES, MG, AFTER 
CONTAMINATION OF THE RIO DOCE RIVER 
WITH MINING REJECTS 
RELAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
APROVADOS - CNMA DE POÇOS DE 
CALDAS 2016 
1. ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA 
E SUA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 
12.305/2010 
2. MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS: 
VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO 
PERMEÁVEL NA DRENAGEM E CAPTAÇÃO 
DE ÁGUA PLUVIAL PARA FINS NÃO 
POTÁVEIS EM LOTEAMENTOS 
RESIDENCIAIS. 
3. REDUÇÃO DE IMPACTOS A PARTIR DA 
UTILIZAÇÃO DE AREIA BRITADA NO VALE 
DO RIO DOCE. 
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4. ABUNDÂNCIA E RIQUEZA DE FORMIGAS 
EM ÁREAS CILIARES NA BACIA DO RIO DOCE 
APÓS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE 
REJEITO DE FUNDÃO-MARIANA/MG. 
5. PERCEPÇÃO DOS MORADORES DE 
VIRGOLÂNDIA – MG QUANTO AO SISTEMA 
DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO. 
6. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE SOLOS 
COM DIFERENTES COBERTURAS: 
EUCALIPTAL X PASTAGEM 
7. COMPARATIVO DOS TRATAMENTOS DE 
ÁGUA DO RIO DOCE APÓS O ROMPIMENTO 
DA BARRAGEM DA SAMARCO COM BASE 
NOS DADOS APRESENTADOS PELAS 
COMPANHIAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
DE GOVERNADOR VALADARES - MG E 
COLATINA – ES 
8. APLICABILIDADE DA NORMA 
REGULAMENTADORA Nº18 NA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE TUBOS E 
PERFIS LOCALIZADA NA BR 381 NA CIDADE 
DE GOVERNADOR VALADARES – MG. 
9. BENEFÍCIOS DA COMPOSTAGEM DE 
REJEITOS DE INDÚSTRIA DE CELULOSE 
10. USO DE BACIA DE CONTENÇÃO EM 
LOTEAMENTOS COM PROBLEMAS DE 
DRENAGEM 

 
Meta 3:  Auxílio efetivo na preservação da Memória Cultural e do Patrimônio Cultural   da 
região colocando a UNIVALE como referência local. (Consultar Ações e Indicadores de 
desempenho do PDI – páginas 128 e 129). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM  (  X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Apoio aos cursos nas ações de defesa da Memória 
Cultural e do Patrimônio Cultural propostas pela 
sociedade. 
Inscrição dos Programas e Projetos de Extensão e 
Ação Comunitária para recebimento do Selo de 
Responsabilidade Social pela Associação 
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior – 
ABMES.   
Disponibilização da Biblioteca física e virtual à 
comunidade local e regional. 
 

 
 

Redefinir o processo de registro dos Programas, 
Projetos e Ações de Extensão e Ação 
Comunitária na Assessoria de Extensão. 
Propor a criação de uma Revista Eletrônica 
específica para a divulgação das Ações 
Extensionitas. 
Intensificar a divulgação do acesso à Biblioteca 
pela comunidade.  
Implementar projetos culturais e de preservação 
da memória, especialmente em razão do 
Desastre ambiental ocorrido na região. 
Buscar recursos externos de incentivo a memória 
cultural da região articulados a projetos de 
pesquisa e extensão. 
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Meta 4:  Atendimento ao disposto na Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008 e na Resolução 
CNE/CP Nº 01 de 17 de junho de 2004 com a inclusão da Temática da História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades curriculares dos cursos. (Consultar Ações e 
Indicadores de desempenho do PDI – páginas 128 e 129). 
 
Cumprimento da Meta: SIM   ( X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Inclusão da Temática da História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades 
curriculares dos cursos.  

Aprimorar as ações de inclusão da Temática da 
história e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas 
disciplinas e atividades curriculares dos cursos. 

 
Meta 5: Atendimento ao disposto na Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 a e ao Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002 com integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 
transversal, contínuo e permanente. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – 
páginas 128 e 129). 
 
Cumprimento da Meta: SIM    (  X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Integração da Educação Ambiental às disciplinas 
dos cursos de modo transversal, contínuo e 
permanente.  
Realização de oficinas voltadas para a defesa do 
Meio Ambiente pelos Cursos de Engenharia.    
 

Incentivar a proposta de ações de defesa do meio 
ambiente pelos cursos. 
Realizar ações de mobilização com todos os 
alunos para recuperação da orla e do próprio Rio 
Doce. 
Assegurar nos planos de ensino a transversalidade 
da educação ambiental às disciplinas.  

 
Meta 6:  Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto 
na Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do 
PDI – páginas 128 e 129). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM  ( X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Atendimento às pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista por meio do Serviço de Apoio à 
Educação Inclusiva e do Serviço de Psicologia 
Aplicada. 

Manter os Serviços Ofertados. 

 
Meta 7:  Atendimento ao disposto na Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. (Consultar Ações e Indicadores de 
desempenho do PDI – páginas 128 e 129). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM  (X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Os diversos ambientes da Instituição estão 
preparados para receber pessoas com necessidades 
especiais, em consonância com a legislação 
específica, quanto à acessibilidade: Atitudinal, 
Arquitetônica, Metodológica, Programática 

Aprimorar o atendimento aos Direitos Humanos 
da comunidade acadêmica em conformidade 
com as demandas apresentadas.  
Manter a participação da UNIVALE no 
Conselho Municipal de Direitos Humanos. 



34 

 

Instrumental, nos Transportes, nas Comunicações 
e Digital.  
Nessa perspectiva, as práticas sociais 
institucionalizadas pela UNIVALE são 
implementadas, de forma curricular e em 
consonância com a legislação vigente, como parte 
integrante de sua política de ensino, pesquisa e 
extensão, contribuindo efetivamente para a 
formação profissional e cidadã dos egressos dos 
cursos ofertados pela instituição. 

Incentivar a participação dos professores e 
alunos em Programas, Projetos e Ações de 
extensão, visando o atendimento as demandas 
da comunidade, bem como a formação cidadã 
dos egressos. 
 

 
 
 
8.5 – EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 

No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das práticas de 

ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se também a 

relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o atendimento ao 

discente.  

Este Eixo contempla as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 

4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.  

 

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

 

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

Desenvolvimento Institucional – PDI 2014/2018, persiste em atender à equação de contemplar 

o pensar global para agir local e regionalmente.  

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

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

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

a indissociabilidade destas dimensões, pressupõe unicidade. 

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

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

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

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

interdisciplinaridade. 
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O objetivo primordial do PDI é que todos cursos e atividades pedagógicas desenvolvidas 

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

consolidadação do desenvolvimento  humano, econômico e social e se dê por meio da 

interdiciplinaridade e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

A proposta pedagógica está amparada em princípios constantes da legislação 

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

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

sociedades contemporâneas, pressupõe o desenvolvimento das capacidades de interpretação, 

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

inserção criativa no universo profissional. 

Desta forma, os Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC’s, alinhados às respectivas 

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

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

atuar em equipes multidisciplinares indispensáveis para interferir no desenvolvimento de uma 

região.  

Em 2016, novos desafios surgiram na busca pelo aperfeiçoamento dos serviços 

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

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

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

profissionais que advirão 

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

de cursos de graduação, e de Pós-graduação lato sensu, considerando a oferta, a demanda e as 

condições institucionais, inclusive repensando as modalidades, para a inserção da modalidade 

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

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

Saúde. 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos –PPC’s chegam à fase de finalização da revisão 

criteriosa pela qual passaram buscando adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais, e 

reestruturação das matrizes curriculares integrativas e atualizadas. Os processos de ensinar e 

aprender com a adoção de metodologias interativas, foram aprimorados, levando em 

consideração, aspectos didáticos associados às novas tecnologias e inovações das áreas do 

conhecimento, culminando com a implantação de projetos integradores.  
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A política para desenvolvimento da pesquisa na UNIVALE se guia pela tríplice 

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

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

professores do Programa GIT na graduação. 

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

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

Em 2016 buscamos aperfeiçoar os instrumentos de gestão, capacidade de planejamento, de 

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

Programa e melhorar seu conceito junto a CAPES.   

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

proposta quanto no funcionamento, e em 2016 trabalhou de forma articulada especialmente 

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

e participação nas atividades acadêmicas, internas e externas.  

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

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

pesquisa, desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 

Temos como positivo a participação de membros externos provenientes de diferentes 

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

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

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

Quanto a Pesquisa estão em vigor 22 Projetos todos aprovados pelo Conselho 

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

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

possibilidade de maior aproximação com alunos da graduação. No último ano houve melhoria 

do número de produção docente, acreditamos ser em razão da organização ocorrida em 2013 e 

2014 em relação aos Projetos de Pesquisa.  

Por fim, a dimensão da Iniciação Científica constitui outro ponto forte da UNIVALE. 

Considerando que temos apenas um Programa de Mestrado ter 29 alunos com bolsa de Iniciação 

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

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

e a melhoria dos processos internos tornados efetivos em 2016 tem contribuído para o 

crescimento do Programa GIT e criado terreno fértil para proposição de novos programas. 
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            Em consonância com seu PDI, alinhado aos preceitos legais e à Política Nacional de 

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

educativo, cultural e científico, que promove a interação entre a universidade e outros setores 

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

Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; Indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-

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

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

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

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

sua missão. Para a comunidade acadêmica, a extensão torna possível a interação entre a teoria 

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

propicia o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, contribuindo para a formação do 

perfil do egresso.  

            Nesse contexto, no ano de 2016, a Assessoria de Extensão contribuiu com a participação 

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

integradas ao ensino e pesquisa, de forma interdisciplinar, atendendo, dentro da capacidade 

instalada, as demandas sociais da região de inserção da UNIVALE, com projetos auto 

sustentáveis, alocados nos respectivos Setores: Setor de Pós-graduação lato sensu; Setor de 

Educação Continuada; Setor de Ação Comunitária, e no Núcleo de Educação a Distância.  

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

comunidade interna e externa, com o propósito de atualizar conhecimentos e processos de 

trabalho, bem como formar cidadãos para o exercício da cidadania. Nesse campo de atividade 

as ações pedagógicas, de caráter teórico e/ ou prático, presencial ou à distância, são planejadas 

e organizadas de maneira sistemática, com carga horária definida e processo de avaliação 

formal. Os cursos de extensão são classificados de acordo com sua natureza como cursos de 

aperfeiçoamento, atualização e curta duração.  

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

comunidade, cumprindo seu papel sócio assistencial através de inúmeras ações envolvendo os 

diversos cursos, em conformidade com a legislação em vigor, sendo responsável pelo registro 

das ações de caráter complementar ao Poder Público que estejam amparadas na legislação 

institucional e social vigente.  
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Criado em 2015, o NEaD promove a integração dos diversos setores institucionais em 

busca do Credenciamento da UNIVALE para a oferta dos cursos de Pós-graduação lato sensu 

na modalidade a distância, a partir da publicação do ato de credenciamento MEC, com a 

proposta de 03 (três) cursos, sendo estes: Docência no Ensino Superior; Direito do Trabalho e 

Processos do Trabalho e Psicopedagogia. Em 2016 recebeu a Comissão avaliadora do 

MEC/INEP que em seu relatório informa o credenciamento da Instituição atribuindo nota 4, 

condicionado à publicado de portaria.  

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

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

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

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

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

Programas, Projetos e Ações Comunitárias.    

 

 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 
DIMENSÃO II- POLÍTICAS PARA ENSINO A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES.  
 

a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

Objetivo 1: Capacitar os gestores dos cursos, corpo docente e corpo técnico administrativo para 
atuação em consonância com os documentos de referência do MEC/ INEP, CNE/ CES, CONAES 
e com as Políticas Institucionais as UNIVALE. 
 
 Meta: Gestores dos cursos, corpo docente e técnico administrativo atuando em conformidade com 
os documentos de referência do MEC/ INEP, CNE/CES, CONAES e com as Políticas 
Institucionais da UNIVALE. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –páginas 113 
e 114). 
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Cumprimento da Meta: SIM  ( X )   NÃO   (     )   EM PARTE   (   ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Participação da Assessoria de Extensão, junto à 
Assessoria de Graduação (ASGRAD), na 
elaboração do Programa de Políticas de 
Capacitação e Qualificação Docente.   
Encontro de Aprendizagem realizados pelo GEPE. 
A Assessoria de Graduação junto com a Pró 
Reitoria Acadêmica divulgou, esclareceu e debateu 
em reuniões mensais as concepções filosóficas e as 
Políticas Institucionais da UNIVALE explicitadas 
no PDI orientando sua aplicação em todas as 
atividades do curso.   
Os Núcleos Docentes Estruturantes foram todos 
reestruturados para atuarem em conformidade com 
o que estabelece a Resolução CONAES n. 1/2010 
Realização de oficinas pedagógicas para 
elaboração dos Projetos Pedagógicos dos cursos, 
visando a melhoria contínua no atendimento aos 
indicadores de qualidade do MEC nas dimensões 
pedagógica, corpo docente e infraestrutura. 
Oferta do curso de Pós-graduação em Docência no 
Ensino Superior aos docentes da UNIVALE 
visando agregar o domínio do conhecimento 
científico e as competências pedagógicas 
necessárias ao exercício da docência.  
Premiação do corpo docente em reconhecimento às 
atividades exitosas e estímulo à produção 
acadêmica. 

Participar junto à ASGRAD das ações de 
monitoramento e avaliação do Programa de 
Políticas de Capacitação e Qualificação 
Docente.   
Atendimento individualizado do GEPE – 
estrutura de apoio e orientação pedagógica para 
coordenadores de Curso, NDE e corpo docente. 
Divulgar e debater as Políticas Institucionais da 
UNIVALE junto aos NDE’s dos Cursos 
juntamente com o Setor de Gestão Pedagógica 
através de Fórum. 
Divulgar e debater as Políticas Institucionais da 
UNIVALE junto aos NDEs dos Cursos 
juntamente com o Setor de Gestão Pedagógica 
através de Fórum. 
Elaborar Programa de Formação Inicial e 
Capacitação Permanente para os gestores dos 
Cursos que alcancem as dimensões pedagógica, 
administrativa e financeira. 
Elaborar Plano de atuação do Setor de Gestão 
Pedagógica. 
Divulgação do curso de Pós-graduação em 
Docência no Ensino Superior aos 
coordenadores para indicação dos professores 
com perfil e disponibilidade para cursá-la.  
Entrega do troféu Prêmio Inovação. 

 
                                                                

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 

DIMENSÃO II- POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

Objetivo 2  - Manter atualizado o Projeto Pedagógico do Curso - PPC 
 Meta: PPC’s atualizados e mostrando plena coerência com a Missão da UNIVALE, com as 
políticas institucionais definidas no PPI, e com as orientações definidas pelo CNE e MEC/ INEP.  
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –página 114). 
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Cumprimento da Meta: SIM (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta          Ações de Melhorias Propostas 
Participação da Assessoria de Extensão, junto à 
Assessoria de Graduação (ASGRAD), nas 
reuniões de elaboração dos itens que comporão 
os Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação a serem ofertados a distância. 
Reuniões com os professores proponentes do 
curso de Administração em EaD. 
Atendimentos às demandas dos professores.  
Conclusão da revisão dos textos dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos pelo setor de Gestão 
Pedagógica. 

Submissão dos PPC’s totalmente revisados à 
aprovação do CONSUNI e publicação no site da 
UNIVALE. 
Criar mecanismos de revisão, monitoramento e 
avaliação de todos os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos de Graduação, de acordo com os 
referenciais elaborados. 
Criar e instituir Ciclo avaliativo dos Cursos no 
padrão do SINAES. 

 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

Objetivo 3 - Implantar a cultura da Avaliação Sistêmica dos Projetos Pedagógicos dos Cursos– 
PPC’s. 
 Meta: PPC’s dos cursos atualizados conforme os padrões de qualidade definidos pelo MEC/ 
INEP.  (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –página 115). 
 
Cumprimento da Meta: SIM (    )   NÃO   (     )   EM PARTE   (   ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 
Antes de receber as Comissões de Avaliação do 
MEC/INEP cada curso realizou uma simulação 
da avaliação, identificando as fragilidades para 
providências. 
 
 
 
 

Submeter os projetos à aprovação do CONSUNI. 
Criar e instituir Ciclo avaliativo dos Cursos no 
padrão do SINAES. 
A partir do resultado das avaliações propor ações 
para adequações dos referenciais de qualidade. 
Apresentar os insumos ENADE dos cursos aos 
coordenadores, detalhando os valores e indicando 
onde implementar ações de melhorias. 
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, APESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

Objetivo 4 - Promover a formação do aluno numa visão generalista, evitando a fragmentação do 
conhecimento. 
 Meta: Atividades acadêmicas planejadas e executadas de forma interdisciplinar, superando a 
fragmentação do conhecimento. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –páginas 
115 e 116). 
 
Cumprimento da Meta: SIM (     )   NÃO   (     )    EM PARTE   ( X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Elaboração dos textos referentes à Política de 
Extensão da UNIVALE para orientações dos 
cursos na elaboração de projetos de extensão.  
Disponibilização de formulários de registros de 
atividades de extensão no âmbito dos cursos.  
Disponibilização de formulários para 
apresentação de Programas/Projetos de Ação 
Comunitária. 
Implementação de Projetos Integradores e outras 
atividades interdisciplinares. 
Incentivo aos discentes à participação em 
congressos, seminários, semanas 
 
 

Adequação dos textos e formulários institucionais 
pelos cursos. 
Ampliar ações integradoras e/ou 
interdisciplinares. 
Ampliar realização de práticas de avaliação 
global nos cursos. 
Elaboração de artigos a partir do Trabalho de 
Conclusão de Curso. 
Realização de semanas acadêmicas e oficinas 
fomentando o desejo e a necessidade de 
continuidade dos estudos. 
Incremento de 2% ao ano no número de alunos 
envolvidos em projetos de iniciação científica e 
de extensão. 

 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CP 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

Objetivo 5 - Incentivar a educação continuada  
 
Meta: Aumentar a participação de alunos e egressos em programas de Educação Continuada.  



42 

 

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 
Foram ofertados os seguintes cursos de Pós-
graduação lato sensu, sendo: 
  - Pós-graduação lato sensu Ortodontia (turma 
2014/2017). 
  - Pós-graduação lato sensu Ortodontia (turma 
2016/2018). 
  - Pós-graduação lato sensu Gestão de 
Comunicação e Mídias Sociais (2016/2017). 
Oferta e integralização de 2 (dois) Cursos de 
Extensão: 
  - Curso Formação Docente para EaD. 
  - Curso Qualificação profissional em processos 
técnico-administrativos para atuar na modalidade 
de Educação a Distância.  
Realização do 2º Seminário de Educação a 
Distância. 
Atualização do item 6.1.13 do PDI referente à 
Programação de oferta de cursos de Pós-
graduação a distância para 2017 e 2018, sendo 11 
cursos para 2017 e 12 para 2018. 
Aprovação da oferta do curso de Pós-graduação 
Lato Sensu Docência do Ensino Superior na 
modalidade a distância para oferta aos docentes 
da UNIVALE em fevereiro de 2018. 
Participação de alunos em programas e projetos 
de extensão.  
Desenvolvimento de projetos de extensão 
integrados ao currículo (Anjos da Alegria, 
Identidade Solidária, UNIVALE Saúde, dentre 
outros). 
Registro da participação de egressos em 
programas de Educação Continuada na 
UNIVALE. 
Revisão dos formulários de propostas de cursos 
de extensão, programas e projetos de ação 
comunitária e de pós-graduação a partir do 
Fórum de Extensão, realizado em maio de 2016. 

Propor aos gestores da UNIVALE a 

implementação de uma política de descontos para 

incentivo à participação de alunos e egressos em 

programas de Educação Continuada. 

Propor aos gestores da UNIVALE a elaboração 

de um calendário acadêmico de ações acadêmicas 

de formação continuada.  

Propor aos gestores da UNIVALE a 

implementação de uma política de incentivo à 

participação de alunos em Programas e Projetos 

de Ação Comunitária. 

Criar instrumento para levantamento e registro de 

ações comunitárias desenvolvidas através dos 

cursos em atendimento ao currículo. 

Realização de programas de ação continuada 

através da modalidade EaD.  

 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO II- POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
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a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO  

Objetivo 6 - Definir as Atividades Complementares como relevantes no processo de formação do 
aluno. 
 Meta: Dar ao Componente Curricular Atividades Complementares a mesma relevância para a 
formação que as disciplinas, o estágio e os trabalhos de conclusão de curso configurando-a como 
espaço para a formação diferenciada e flexibilidade curricular. (Consultar Ações e Indicadores 
de desempenho do PDI –página 117). 
 
Cumprimento da Meta: SIM  (    )    NÃO   (     )    EM PARTE   (   ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Criação dos Centros Acadêmicos. 
Manutenção dos programas de bolsa de incentivo 
à iniciação científica com distribuição de 25 
bolsas BIC-FAPEMIG, 5 bolsas BIC-UNIVALE 
e diversas outras bolsas de Projetos Individuais 
dos professores pesquisadores. 
O serviço de Monitoria foi incluído como uma 
nova atividade do SAE em 2016-2, conforme 
previsto na nova Norma (aprovada pela 
Resolução CONSUNI 014/2016), sendo 
desenvolvido as seguintes atividades: 
- Encontro com os coordenadores e professores 
para divulgação do novo programa de monitoria; 
elaboração da minuta do edital do programa; 
organização do processo seletivo dos candidatos 
e registro e controle dos documentos. No 
Programa de Monitoria de 2016-2, foram 
selecionados 11 alunos. 

Criação do Regimento para a Constituição das 
Ligas Acadêmicas. 
Ampliar o número de alunos beneficiados com 
bolsa de Iniciação Científica. 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO. 

Objetivo7  - Diminuir a evasão de  alunos pelo baixo desempenho acadêmico. 
 
 Meta: Manter ações de nivelamento que propiciem taxa de evasão por questões acadêmicas 
inferior a 8%. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 118). 
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Cumprimento da Meta:  SIM (     )  NÃO   (     )  EM PARTE   (  X ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Reestruturação do Programa de Aprimoramento 
Acadêmico. 
Implementação do professor referência nos 
cursos objetivando contribuir diretamente com a 
coordenação na supervisão e condução do 
processo ensino-aprendizagem.  
Criação do ELO (Espaço Integrador das 
Engenharias), espaço planejado com a finalidade 
de implementar ações que visem o fortalecimento 
dos cursos de Engenharia no âmbito da 
universidade e do contexto regional, por meio de 
estratégias que contribuam para a formação dos 
estudantes. 
 
 
 
 

Manter o programa de monitoria para apoio a 
ações de nivelamento.  
Acompanhamento do desempenho dos alunos 
nos períodos iniciais em cada avaliação com 
intervenções pedagógicas para melhoraria do 
desempenho acadêmico.  
Implantação do Núcleo de Aprimoramento 
Acadêmico nos cursos da área da Saúde. 
Reestruturação do Setor de Atendimento ao 
Estudante (SAE) ampliando os atendimentos 
psicológico, pedagógico e inclusão. 
Disponibilizar carga horária para os docentes 
desempenharem o trabalho de professor 
referência. 
Apoiar os coordenadores dos cursos de 
Engenharia e seus respectivos Núcleos Docentes 
Estruturantes, no planejamento e na execução de 
ações que visem o desenvolvimento dos 
estudantes. 

 
 

 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 
DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO  

Objetivo 8   - Compatibilizar a oferta de cursos com o aproveitamento de recursos existentes, a 
infraestrutura instalada, a viabilidade / estabilidade financeiras e as novas demandas do mercado. 
 Meta1: Adequação do portfólio de Cursos de graduação, atualmente em oferta, para fortalecer 
as áreas com maior demanda e a infraestrutura instalada. (Consultar Ações e Indicadores de 
desempenho do PDI – página 118). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM  (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Participação da Assessoria de Extensão, junto à 
ASGRAD, na elaboração do Plano de 
Implantação de cursos de graduação na 
modalidade a distância.  
Estudo do Regimento Geral da UNIVALE e do 
PDI da UNIVALE com parecer indicando as 

Redefinir a vinculação do NEaD  
- Vincular o Núcleo de Educação a Distância à 
PROACAD. 
- Alterar o Regimento Geral da UNIVALE nos 
artigos 62 e 76. 
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alterações a serem feitas para inclusão da 
graduação a distância nos referidos documentos.  
Disponibilização da legislação EaD aos 
proponentes de cursos, ASGRAD e GEPE.  
Participação da Assessoria de Extensão, junto à 
ASGRAD, na elaboração do Plano de 
Implantação de disciplinas de graduação na 
modalidade a distância.  
 
 
 

- Incluir no Regimento Geral da UNIVALE 
matéria sobre o NEaD, como órgão da 
PROACAD. 
Alterar a organização institucional 
- Alterar o organograma no PDI (pág. 75). 
- Incluir no PDI matéria sobre o NEaD. 
Regulamentar o NEaD 

- Criar o regulamento incluindo as ações do NEaD 
no âmbito da instituição como um todo. 

- Publicar Resolução de aprovação do novo 
regulamento e revogação da Resolução 
CONSUNI Nº 013/2016. 

 
 
Meta2: Prospectar, sempre que possível, novos cursos de graduação para atender ás demandas 
de capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico e social da região onde a 
UNIVALE se encontra inserida. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –página 
119). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Foram propostas as Licenciaturas com matriz 
unificada, constando tempo Universidade e 
tempo comunidade. 
Foi proposto o Curso Superior Tecnologia 
Secretaria Escolar 
Foi definido a oferta do Curso de Administração 
e Letras em EAD para fins de credenciamento da 
Universidade na oferta de Educação a Distância.  
Reoferta de Licenciatura em Ciências Biológicas. 
Elaboração de nova proposta de Bacharelado em 
Letras Tradução e Revisão Textual, matriz 
conjunta Letras, Jornalismo, CST Publicidade e 
Propaganda.  
Discussão de proposta de nova matriz do Curso 
de Educação Física Bacharelado para atender 
demanda dos egressos do Curso de Educação 
Física Licenciatura. 
Elaboração de três novas propostas para cursos de 
graduação a distância (Administração, Letras e 
Engenharia de Produção). 
Reestruturação da matriz do curso de Engenharia 
Civil e Ambiental para atender à demanda de 
egressos do curso de Engenharia Civil permitindo 
2ª titulação em Engenharia Ambiental. 

Definir estratégias permanentes de aproximação 
com o público alvo de cada curso. 
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Meta3: Ampliação de vagas dos cursos já existentes, observando o desenvolvimento regional e a 
demanda percebida nos processos seletivo. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do 
PDI – páginas 119 e 120). 
 
Cumprimento da Meta: SIM  (     )   NÃO   (  X   )  EM PARTE   (   ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Houve redução das vagas do Curso de Medicina 
que foi autorizado com 100 vagas em maio e em 
julho houve a redução para 58 vagas.  

Recorremos no EMEC justificando a necessidade, 
pela Lei Mais Médicos, das 100 vagas. 

 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

b) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE POS- GRADUAÇÃO LATO SENSU PRESENCIAL E A DISTÂNCIA  

Objetivo:  Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos dentro 
do Programa de Educação Continuada. 
Meta 1: Oferta de cursos de Pós-graduação Lato Sensu presencial e a distância, por área de 
conhecimento relativa aos cursos de graduação da UNIVALE conforme pesquisa de mercado e 
demanda.  
 
Cumprimento da Meta:  SIM  ( X )    NÃO   (     )    EM PARTE   (   ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da 
Meta  

Ações de Melhorias Propostas  

A - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU PRESENCIAIS: 
Identificação de demanda e oferta dos cursos: 
  - Pós-graduação lato sensu Ortodontia (turma 
2016/2018). 
- Pós-graduação lato sensu Gestão de 
Comunicação e Mídias Sociais (2016/2017). 
Edital de divulgação de oferta do curso de Pós-
graduação lato sensu Educação Inclusiva (não 
ofertado devido ao número insuficiente de 
matrículas).  
Realização de oficinas pedagógicas para 
elaboração dos Projetos Pedagógicos dos 
cursos, visando a melhoria contínua no 
atendimento aos indicadores de qualidade do 
MEC nas dimensões pedagógica, corpo 
docente e infraestrutura. 

A - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU PRESENCIAIS: 
Redefinir o calendário institucional para oferta 
regular de cursos de Pós-graduação Lato Sensu na 
modalidade presencial, propiciando o melhor 
planejamento das ações e dos cursos a serem 
ofertados. 
Redefinir e ampliar as estratégias de divulgação do 
catálogo de cursos. 
Definir estratégias para captação de alunos para os 
cursos de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade 
presencial. 
Criar mecanismo de comunicação que garanta o 
controle de frequência e evasão de alunos dos cursos 
de Pós-graduação Lato Sensu. 
Manter a formação continuada dos colaboradores da 
UNIVALE/FPF que atuam na secretaria em 
atividades administrativas na oferta dos cursos. 
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Elaboração e encaminhamento para aprovação 
dos Projetos Pedagógicos dos 03 (três) cursos: 
  -Pós-graduação lato sensu Ortodontia 
  - Pós-graduação lato sensu Periodontia 
  - Pós-graduação lato sensu Implantodontia  
Realização de matrículas para os cursos de 
pós-graduação em oferta por meio da unidade 
da Secretaria Acadêmica na Assessoria de 
Extensão. 
Avaliação do desempenho do professor e 
satisfação dos alunos ao final de cada 
disciplina ofertada nos cursos de Pós-
graduação Lato Sensu.  
Adoção de medidas pedagógicas para correção 
dos processos acadêmicos. 
B- CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU MODALIDADE A DISTÂNCIA: 
Alocação do NEaD no Bloco C4. 
Definição de carga horária de dois 
profissionais da área da Comunicação que 
atuam no NEaD. 
Criação da identidade visual Educação a 
Distância na UNIVALE, junto à ASCORG. 
Produção dos materiais didáticos para EaD 
(vídeos e provas).  
Aprovação acadêmica dos manuais, guias e 
tutoriais para EaD. 
Aprovação do Regulamento do NEaD pelo 
CONSUNI. 
Sistematização da documentação e 
recebimento da visita in loco dos Avaliadores 
do MEC para fins de Credenciamento da 
UNIVALE para oferta dos cursos de Pós-
graduação Lato Sensu a distância.   
Continuidade às ações do Programa de 
Formação e Capacitação Permanente dos 
Gestores para atuação na educação a distância. 
Produção de e-book com relatório do 2º 
Seminário EaD.  
Realização do 2º Seminário EaD UNIVALE 
com a participação todo o Corpo Social, em 
parceria do Polo UAB de Governador 
Valadares. 

Implementação do Programa para Formação e 
Capacitação Permanente dos Gestores para 
atuação na educação a distância, com a 
proposta das seguintes ações: 

- Cursos de qualificação profissional 
- Curso de Pós-graduação Lato Sensu  
Educação a Distância 
- Oficinas Pedagógicas 
- Seminários Temáticos 

Atualizar o Regulamento do Setor de Pós-graduação 
lato sensu (cursos presenciais) e submeter sua 
aprovação à Pró-reitoria acadêmica para publicação 
por portaria pelo Reitor, nos termos do artigo 76, 
parágrafo único do Regimento Geral da UNIVALE.  
B - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU NA MODALIDADE A DISTÂNCIA: 
Assegurar que as matrículas dos alunos dos cursos 
de Pós-graduação lato sensu em EaD sejam 
realizadas na Secretaria Acadêmica.  
Ofertar o curso de Pós-graduação lato sensu 
Docência do Ensino Superior na modalidade a 
distância aos professores internos (experiência 
piloto). 
Garantir os profissionais da equipe multidisciplinar 
do NEaD para realização das atividades de apoio 
tecnológico/pedagógico aos cursos. 
Capacitar um PTA para gestão da plataforma EaD 
UNIVALE, tendo em vista a ampliação da oferta de 
cursos e disciplinas EaD.  
Definir calendário de encaminhamento de propostas 
de oferta de novos cursos de Pós-graduação em 
EaD.  
Elaborar estratégias de divulgação e comunicação 
para oferta de cursos de Pós-graduação em EaD.  
Aquisição de computadores para tutores, conforme 
demanda. 
Atualizar o Regulamento do Núcleo de Educação a 
Distância (cursos EaD) e submeter sua aprovação à 
Pró-reitoria Acadêmica para publicação por portaria 
pelo Reitor, nos termos do artigo 76, parágrafo 
único do Regimento Geral da UNIVALE.  
- Essa ação se aplica devido à ampliação das 
atribuições do NEaD, incluindo cursos e 
disciplinas na graduação, ofertadas em EaD. 
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- Ciclo de Estudos, Planejamento e Avaliação 
- Aulas magnas dos cursos ofertados 
- Feira de Livros e Materiais Didáticos 
- Mostra de Trabalhos Acadêmicos 
- Participações em eventos externos sobre EaD
- Visitas técnicas a instituições de cursos 

na modalidade EaD 
   - Realização do 2º Seminário EaD com o  
tema: Gestão dos indicadores de Qualidade na 
     oferta de cursos na modalidade a Distância. 
- Realização de Ciclo de Estudos e Planeja- 
mentos, semanalmente, com a Equipe NEaD. 
- Realização de 04 (quatro) minicursos com  
temáticas de Educação a Distância 

 
Meta 2: Gestão Integrada dos Procedimentos acadêmicos da Pós-graduação.  
 
Cumprimento da Meta:  SIM   (  )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Reuniões com o Departamento de Informática, 
Sistemas e Gestão da Informação - DISGI, setor 
responsável pelo Sistema Integrado 
Universitário – SIU UNIVALE, para adequações 
no Portal do Aluno e no sistema de Planejamento 
Acadêmico – PLACAD, de modo a possibilitar o 
registro de horas dos docentes internos dedicadas 
aos Cursos de Pós-graduação lato sensu. 
Reuniões com os Gestores da UNIVALE e FPF 
para encaminhamentos diversos referentes ao 
pleito.  

 

Modernizar e integrar o sistema de registro 
acadêmico dos Cursos de Pós-graduação Lato 
Sensu, para a gestão dos processos de ensino-
aprendizagem nos cursos de pós-graduação 
presenciais e a distância lato sensu equiparado ao 
sistema de registro dos cursos de graduação da 
UNIVALE.  
Concluir junto ao DISGI o estudo de viabilidade 
para adequação do sistema eletrônico de consultas 
pelos alunos, professores e tutores, que 
possibilitará acesso ao registro de notas e 
frequência, bem como materiais disponibilizados 
pelos professores. 

 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 

DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

c) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE POS- GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 

Objetivo:  Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos de pós-
graduação “Stricto Sensu”  
 
Meta: Enquanto Universidade, implantar 02 cursos de doutorado nos programas de pós-
graduação, bem como estimular a criação de pelo menos 03 programas de mestrado, 
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especialmente a partir de áreas consolidadas de pesquisadores ligados a cursos de graduação ou 
grupos interdisciplinares.  (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –página122). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM   (      )    NÃO   (     )   EM PARTE   (X   ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Articulação com a UFSC e UFMG para DINTER 
em parceria com a UNIVALE. 
Realização do Simpósio que foi internacional 
Ação integrada da ASGRAD, APPG E 
PROACAD para o fortalecimento e interação 
entre o programa de Mestrado com os Cursos de 
Graduação da UNIVALE.   
Encaminhamento de proposta de DINTER à 
CAPES, a ser ofertado pelo Programa de Pós-
graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas 
da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC (nota 6). Foi aprovado. 
Encaminhamento de proposta de DINTER à 
UFMG, a ser ofertado pelo Programa de Pós-
Graduação em Direito (nota 6). Aguardando 
resultado. 
Encontra-se em processo de discussão, a proposta 
de se criar um mestrado profissional em 
Ortodontia.  
Realização do 14º Simpósio de Iniciação 
Científica: Meio Ambiente e Território, de 
forma conjunta com o 3º Seminário 
Internacional Ligações Migratórias 
Contemporâneas: Brasil, Estados Unidos e 
Europa. O evento contou com a participação de 
pesquisadores de renome nacional e 
internacional, podendo-se citar: Prof.ª Dr.ª 
Maxine L. Margolis (University of Florida); Prof. 
Dr. Pierluigi Rosina (IPT/Portugal); Prof. Dr. 
Carlos Eduardo Siqueira (UMS-Boston); Prof. 
Dr. Jorge Malheiros (IGOT/Universidade de 
Lisboa); Prof.ª Dr.ª Rosana Baeniger (Unicamp); 
Prof.ª Dr.ª Gláucia de Oliveira Assis (UDESC); 
Prof. Dr. Francisco Barbosa (ICB/UFMG); Prof. 
Dr. Duval Magalhães Fernandes (PUC-MG); 
Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Dadalto (UFES); Prof. 
Dr. Sebastiean Kiwonghi Bizawu (E.S. Dom 
Helder Câmara – BH/MG); Prof.ª Dr.ª Eunice 
Sueli Nodari (UFSC). Foram inscritos no evento 
um total de 453 trabalhos, o que representa um 
recorde em relação as edições anteriores. O 
evento foi bastante elogiado por todos os 
convidados, dando visibilidade nacional e 
internacional à UNIVALE e ao GIT. 
Ação integrada da ASGRAD, APPG E 
PROACAD para o fortalecimento e interação 

Criar Revista do Mestrado como veículo de 
divulgação da socialização da produção 
acadêmica. 
Criação de mecanismos e estratégias de 
divulgação continuada e permanente do GIT.  
Estabelecimento de metas para produção 
acadêmica de cada docente. 
Melhorar a estrutura básica das salas do 
mestrado. 
Busca por parcerias com Instituições 
representativas da sociedade para realização de 
pesquisas integradas e subsidiadas. 
Criar Revista do Mestrado como veículo de 
divulgação da socialização da produção 
acadêmica. 
Criação de mecanismos e estratégias de 
divulgação continuada e permanente do GIT.  
Estabelecimento de metas para produção 
acadêmica de cada docente. 
Melhorar a estrutura básica das salas do 
mestrado. 
Busca por parcerias com Instituições 
representativas da sociedade para realização de 
pesquisas integradas e subsidiadas. 
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entre o programa de Mestrado em Gestão 
Integrada do Território (GIT) com os Cursos de 
Graduação da UNIVALE.  
Cumprimento efetivo do regulamento do GIT de 
modo que o funcionamento do programa esteja de 
acordo com as diretrizes definidas pela CAPES, 
mais especificamente pelo Comitê da Área 
Interdisciplinar.  
Concentração de esforços com objetivo de 
fomentar o aumento do número de publicações 
em revistas com qualis, tanto no âmbito docente 
quanto no discente, inclusive de egressos. 
Reestruturação da infraestrutura física com 
transferência do Laboratório Saúde, Indivíduo e 
Sociedade (SAIS) para o bloco PVA e instalação 
de sala exclusiva para a coordenação do curso. 
Manutenção de três bolsas de mestrado para 
alunos do Programa GIT, disponibilizadas pela 
CAPES (PROSUP) e FAPEMIG (PAPG). 
Manutenção dos Programas de Bolsas de 
Iniciação Científica da Fundação Percival 
Farquhar (quota institucional de quatro bolsas) e 
FAPEMIG (quota institucional de 25 bolsas). 
Oficinas de redação científica para público 
discente e docente 

                                                             
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 

d) POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO -  ADMINISTRATIVAS PARA 

PESQUISA/INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. 

Objetivo 1: Promover a participação efetiva de docentes e discentes da UNIVALE no 
desenvolvimento de projetos de pesquisa / iniciação científica voltados, sempre que possível, para 
o estudo e resolução de problemas da região de influência da Instituição. 
Meta: Integrar de forma efetiva a participação de alunos e docentes em projetos de pesquisa/ 
iniciação científica como fundamento do processo de formação dos alunos. (Consultar Ações e 
Indicadores de desempenho do PDI –páginas 123 e 124). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM  (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (X   ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Realizamos o 14º Simpósio de Iniciação Científica 
com aproximadamente 455 trabalhos apresentados. 
Oferta aos alunos da graduação de cursos específicos 
para preparação da participação no SIMPÓSIO. 

Ampliar o número de alunos beneficiados 
com bolsa de Iniciação Científica. 
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Realização por meio dos professores do GIT de ações 
de divulgação da pesquisa e dos projetos de pesquisas 
nos cursos de graduação, incentivando e buscando 
atrair o interesse para a pesquisa durante a formação 
acadêmica. 
Realização de Semanas Acadêmicas, Seminários 
Integradores/Interdisciplinares pelos cursos de 
graduação. 
Publicação da Revista Científica do Núcleo da Saúde. 

Garantir que os professores do GIT sejam 
referência na pesquisa nos cursos de 
graduação onde atuarem. 
Manter a oferta de cursos livres pelos 
professores do GIT para alunos da 
graduação. 
Criar programas de TV que discuta questões 
regionais e divulgue resultados de pesquisas 
realizadas no programa. 

 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO II- POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

e) POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO -  ADMINISTRATIVAS PARA 

PESQUISA /INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. 

Objetivo 2:  Enquanto universidade, promover a participação da UNIVALE no desenvolvimento 
de projetos artísticos e culturais. 
Meta: Configurar a UNIVALE como Instituição responsável pela divulgação da preservação da 
Memória Cultural e do Patrimônio Cultural da região.           (Consultar Ações e Indicadores de 
desempenho do PDI –página 125). 
 
Cumprimento da Meta: SIM (     )  ; NÃO   (     )  ; EM PARTE   ( X ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Participação da Feira Cultural em comemoração de 
1 ano de existência da Associação Valadarense de 
Proteção ao Meio Ambiente –AVADMA, realizado 
no dia 03/12/2016. 
Participação do curso de Agronegócio em Cursos e 
Eventos relacionados ao Meio Ambiente em 2016: 
Feira Cultural de Consciência Ambiental da 
AVADMA: Os alunos do Agronegócio 
participaram com a conscientização quanto a 
importância das boas práticas ambientais na 
produção agropecuária. O evento foi realizado no 
dia 26 de novembro na quadra da Praça de Esportes 
de Governador Valadares. 
Qualifique-se: Cursos para o Crescimento 
Profissional: Professor Gustavo Lopes ministra 
minicurso sobre Horta orgânica 22 de outubro. 
Alunos do curso de Agronegócio também 
participaram. 
Professores Maykon Dias Cezário e Gustavo Lopes 
e estudantes de Agronegócio realizam Projeto de 

Implementar projetos culturais e de 
preservação da memória, especialmente em 
razão do Desastre ambiental ocorrido na 
região. 
Buscar recursos externos de incentivo a 
memória cultural da região articulados a 
projetos de pesquisa e extensão. 
Reativar o CEARTE 
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horta orgânica nas escolas: 12 de setembro. Escola 
Municipal Padre Pedro Crisólogo, Vereador 
Hamilton Teodoro e Vereador João Dornellas 
participaram. 
Seminário Interdisciplinar de Agronegócio 
discute a recuperação de áreas degradadas: Foi 
realizado nesta segunda e terça-feira, 06 e 07 de 
junho, o II Seminário Interdisciplinar de Tecnologia 
em Agronegócio, com o tema “Recuperação de 
Áreas Degradadas”. Professores do curso de 
Agronegócio e alunos de todos os períodos do curso 
participaram. Alunos do curso de Agronomia 
também prestigiaram o evento. 
Alunas de Agronegócio participam de evento no 
Parque Natural Municipal: As alunas Amanda 
Gomes Silva, Gracilene Felix Alves e Maria 
Lucinéia Sobrinho, do 2º período do curso de 
Agronegócio, participaram da Oficina de Horta 
Suspensa no Parque Natural Municipal. Os temas 
abordados foram: cultivo de hortaliças, nutrição 
vegetal, condução de horta suspensa e manejo 
alternativo de pragas. A oficina foi realizada pelo 
Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares. 
Alunos da UNIVALE participam das 
comemorações do Dia Internacional do Meio 
Ambiente: Alunos dos cursos de Agronomia e 
Agronegócio participaram neste domingo, 05 de 
junho, das comemorações do Dia Internacional do 
Meio Ambiente, no Parque Municipal de 
Governador Valadares. Durante o evento foram 
realizadas diversas oficinas com temas voltados 
para o meio ambiente e sustentabilidade. 
Acidente da Samarco é tema da palestra da 
Semana da Engenharia Agronomia e 
Agronegócio UNIVALE/SICOOB: O 
rompimento das barragens de rejeitos da 
mineradora Samarco em Bento Rodrigues ocorrido 
em novembro de 2015, será um dos assuntos 
tratados durante a palestra do engenheiro de minas 
e metalurgia, Carlos Eduardo Orsini na Semana da 
Engenharia Agronomia e Agronegócio 
UNIVALE/SICOOB Crediriodoce. Alunos e 
professores do curso de Agronegócio participaram. 
Evento ocorrido do dia 30 de maio a 4 de junho. 
Estudantes dos cursos de Agronomia e Superior de 
Tecnologia em Agronegócio participaram, entre os 
dias 01 e 03 de abril, do 4º Encontro da 
Agropecuária do Leste de Minas. O encontro foi 
realizado no Parque de Exposições de Governador 
Valadares e contou com palestras relacionadas a 
diversas áreas, dentre elas meio ambiente. 



53 

 

Projeto de recuperação da Bacia do Rio Doce 
reúne entidades ligadas ao agronegócio com a 
parceria da UNIVALE: Alunos do curso de 
Agronomia participaram na coleta de dados nas 
fazendas da região. Os dados serão fundamentais 
para a elaboração do projeto e a definição das ações 
de recuperação ambiental.  
Eventos relativos ao meio ambiente:   
Dois anos consecutivos que o curso de engenharia 
civil e ambiental representa a UNIVALE, com 
oficinas, exposições de banners e trabalhos na 
semana do meio ambiente, evento que é realizado 
pela prefeitura municipal e envolvem professores e 
alunos do curso. 
Participação na feira do meio ambiente com 
maquetes, banners e trabalhos envolvendo 
sustentabilidade e meio ambiente, feira organizada 
pela AVADMA.  
XV Congresso nacional de meio ambiente 2016 
teve a apresentação de trabalhos desenvolvidos por 
alunos e professores do curso, o número de alunos e 
professores interessados em publicar no evento em 
2017 aumentou e os trabalhos já vem sendo 
realizados. 
Pesquisas e atividades acadêmicas desenvolvidas no 
parque estadual do rio Doce que envolvem alunos, 
professores e outras instituições de ensino (UFOP). 
UNIVALE Saúde Oferecimento de curso de 
capacitação para compostagem dentro do enfoque, 
sustentabilidade. 
Doação de composteiras e apresentação das técnicas 
de compostagem a alunos de escolas públicas 
municipais e estaduais. 
Apresentação de protótipo de uma estação de 
tratamento de água a alunos de escolas públicas com 
foco no uso racional da água. 
Trabalho apresentado no X CIGR Section VI 
International Technical symposium: the ter that 
sustains life. No período de 24 a 27 de outubro 
FAURGS Gramado. 
Título: HABITS CHANGE AND PERCEIVED 
QUALITY OF PUBLIC WATER SUPPLY IN 
GOVERNADOR VALADARES, MG, AFTER 
CONTAMINATION OF THE RIO DOCE RIVER 
WITH MINING REJECTS 
Autores: 
Hernani C Santana, Adriana Coelho, Patrícia 
Freitas, Luís Patrocínio, Daniela Ferreira. 
RELAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
APROVADOS - CNMA DE POÇOS DE 
CALDAS 2016 
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1. ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA 
E SUA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS EM CONFORMIDADE COM A LEI 
12.305/2010 
Autores: Daiane de Oliveira Cunha; Ludimila 
Rodrigues da Silva; Marcelo Athanázio Gomes; 
Adélia Rodrigues Bergamin; Hernani Ciro Santana. 
Eixo temático: Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
e Líquidos 
Apresentação: 23/09/2016 - 10H30 - SALÃO 
NORTE 
2. MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS: 
VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DE PLACA DE CONCRETO 
PERMEÁVEL NA DRENAGEM E CAPTAÇÃO 
DE ÁGUA PLUVIAL PARA FINS NÃO 
POTÁVEIS EM LOTEAMENTOS 
RESIDENCIAIS. 
Autores: Heron Gonzaga dos Santos; Mariana 
Louback da Cunha Sales; Mike William Araújo 
Guedes; Paulo Eduardo N. Ribeiro Neto; Almir 
Cleber Lacorte; Adames Coelho Assunção; Denise 
Coelho de Queiroz; Nezy Elvira Chagas Viggiano 
Rabello. 
Eixo temático: Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e Energéticos 
Apresentação: 22/09/2016 - 18H - SALÃO 
NORTE 
3. REDUÇÃO DE IMPACTOS A PARTIR DA 
UTILIZAÇÃO DE AREIA BRITADA NO VALE 
DO RIO DOCE. 
Autores: 
Nathália Christina Guilherme Silva; Myllena Pontes 
Klippel Oliveira; Jhonata da Silva Sousa; Rodrigo 
Fiorilo Amaral; Rondinelly Geraldo Pereira. 
Eixo temático: Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
Apresentação: 23/09/2016 - 10H30 - SALÃO 
NORTE 
4. ABUNDÂNCIA E RIQUEZA DE FORMIGAS 
EM ÁREAS CILIARES NA BACIA DO RIO 
DOCE APÓS O ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE REJEITO DE FUNDÃO-
MARIANA/MG. 
Autores: Antônio Carlos de Oliveira Martins 
Júnior; Sarah Louback Reis da Cunha, Renata 
Bernardes Faria Campos, Sérvio Pontes Ribeiro. 
Eixo temático: Conservação Ambiental e Produção 
Agrícola Sustentável 
Apresentação: 21/09/2016 - 17h30 - SALÃO 
NORTE 
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5. PERCEPÇÃO DOS MORADORES DE 
VIRGOLÂNDIA – MG QUANTO AO SISTEMA 
DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO. 
Autores: Dannielly Gonçalves da Silva; Jéssica 
Lourraine Ambrósio Rabelo; Viviane Lopes 
Amaral; Almir Cléber Lacorte; Dayane Gonçalves 
Ferreira; Hernani Ciro Santana. 
Eixo temático: Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
Apresentação: 23/09/2016 - 10H30 - SALÃO 
NORTE 
6. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE SOLOS 
COM DIFERENTES COBERTURAS: 
EUCALIPTAL X PASTAGEM 
Autores: Mattheus Augustho Ribeiro e Silva; Ana 
Karoline Ferreira Fernandes; Karollin Gomes 
Meireles Corrêia; Ronaldo Verly Filho; Sâmara 
Karyne Carrijo Silva; Hernani Ciro Santana. 
Eixo temático: Conservação Ambiental e Produção 
Agrícola Sustentável 
Apresentação: 21/09/2016 - 17h30 - SALÃO 
NORTE 
7. COMPARATIVO DOS TRATAMENTOS DE 
ÁGUA DO RIO DOCE APÓS O ROMPIMENTO 
DA BARRAGEM DA SAMARCO COM BASE 
NOS DADOS APRESENTADOS PELAS 
COMPANHIAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
DE GOVERNADOR VALADARES - MG E 
COLATINA – ES 
Autores: Leticia Cristina Gonçalves Franco; Arthur 
França de Carvalho; Herik Patrik de Freitas Souza; 
Karolina Quintela; Olivia Damásio Agostini; 
Hernani Ciro Santana 
Eixo temático: Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e Energéticos 
Apresentação: 22/09/2016 - 18H - SALÃO 
NORTE 
8. APLICABILIDADE DA NORMA 
REGULAMENTADORA Nº18 NA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE TUBOS E 
PERFIS LOCALIZADA NA BR 381 NA CIDADE 
DE GOVERNADOR VALADARES – MG. 
Autores: Franciele Carla Oliveira, Josiany Ribeiro 
Nunes, Lauane Moreira Andrade, Rayanne Meireles 
Felix, Denise Coelho de Queiroz, Nezy Elvira 
Chagas Viggiano Rabello, Adriana de Oliveira 
Leite Coelho, Elias Samor. 
Eixo temático: Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
Apresentação: 23/09/2016 - 10H30 - SALÃO 
NORTE 
9. BENEFÍCIOS DA COMPOSTAGEM DE 
REJEITOS DE INDÚSTRIA DE CELULOSE 
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Autores: Paulo Italo Quaresma da Silva; Pedro 
Henrique da Silva Amaral; Tulio Lucas Ferreira 
Evangelista; Yan Siman de Souza Gomes; Hernani 
Ciro Santana; Dayane Gonçalves Ferreira 
Eixo temático: Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
e Líquidos 
Apresentação: 23/09/2016 - 10H30 - SALÃO 
NORTE 
10. USO DE BACIA DE CONTENÇÃO EM 
LOTEAMENTOS COM PROBLEMAS DE 
DRENAGEM 
Autores: Alfred Firmino Pereira Silva; Almir 
Cléber Lacorte; Heriston Rodrigues; Hian Soares de 
Almeida; Hugo Sérgio Siqueira; Mateus Coelho 
Alves; Vinícius Sampaio Oliveira; Dayane 
Gonçalves Ferreira 
Eixo temático: Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e Energéticos 
Apresentação: 22/09/2016 - 18H - SALÃO 
NORTE 
Ações culturais do Curso de Letras 
Descrição das atividades vivenciadas: 

 Cine Clube Letras – consiste em atividade de 
cinema comentado oferecida e divulgada aos 
alunos do Campus I e II da UNIVALE; 

 Conversa sobre “Bastidores dos Gibis” – 
consiste em atividade de encontro com autor de 
gibis para se ter contato com escritor e se 
estimular a prática de leitura e escrita. Essa é uma 
atividade ofertada ao público externo/Escola 
Básica; 

 Degustação de Histórias – consiste em 
proporcionar aos alunos do Campus II, uma vez 
ao mês, no intervalo de aula, participação em 
evento de contação de história a partir da técnica 
de desenho espontâneo; 

 Fast Letras – consiste em envolver alunos do 
Campus I e II, uma vez ao mês, no intervalo de 
aula/Campus II, em momento de audição de 
música e poesia. No caso, o professor responsável 
pela atividade agenda apresentação dos alunos ao 
longo do semestre; 

 Exposição Itinerante – consiste em levar música, 
poesia, varal de poesia e apresentações artísticas 
diversas em vários espaços de Governador 
Valadares, envolvendo a comunidade local em 
evento cultural de estímulo ao pensamento 
criativo. 

 Projetos e Atividades: 
 Projeto Literário na penitenciária APAC – 

consiste em desenvolver com grupo de 
encarceradas atividades literárias de leitura e 
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de teatro, estimulando a expressividades, a 
sensibilidade, contribuindo para o processo 
de ressocialização do sujeito. 

 Evento Café com Letras – nos dias 28 e 29 
de abril refletiu-se sobre o tema: “O suporte, 
a ilustração e a palavra” com alunos do 
curso de Letras, Pedagogia, Arquitetura e 
Jornalismo. Foram convidados professore 
especialistas na área para realizar palestra 
com os alunos.  

 Mesa-Redonda – o objetivo desta atividade 
dentro do espaço da Trocateca é de 
proporcionar reflexão sobre temas que 
envolvem a compreensão sobre Sociedade, 
Cultura e Identidade. 

 Inglês às 6 - Conversação em inglês na 
cantina do ED2 em pré-horário noturno toda 
5ª feira, contando com a participação de 
alunos de todos os cursos ofertados no 
Campus II da UNIVALE. 

 Oficinas de produção de leitura e de texto 
– estas têm um caráter de propiciar a 
experimentação do texto e de seus elementos 
de textualidade, favorecendo o estímulo à 
leitura e à escrita 

 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO II - POLÍTICAS PARA ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A 
EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUINDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA O ESTÍMULO PARA A PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS 
DE PESQUISA, DE MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES. 
 

f) POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO -  ADMINISTRATIVAS PARA 

A EXTENSÃO  

Objetivo 1: Promover a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
UNIVALE na comunidade através de Projetos/Atividades de Extensão preferencialmente de 
cunho interdisciplinar e que propiciem uma visão integrada da realidade social. 
 
Objetivo 2:  Atender, sempre que possível e dentro da capacidade implantada, as demandas sociais 
da região de inserção da UNIVALE articuladas com as políticas e prioridades institucionais.  
 
Meta 1: Consolidar e ampliar as atividades de extensão e ação comunitária. (Consultar Ações e 
Indicadores de desempenho do PDI –páginas 126 e 127). 
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Cumprimento da Meta: SIM ( X  )     NÃO   (     )    EM PARTE   (   ) 
 

         Ações realizadas para cumprimento da Meta                 Ações de Melhorias Propostas  
Assessoria aos cursos na elaboração de Programas, 
Projetos, ações e eventos de Extensão nas diversas 
modalidades. 
Inclusão de estágios curriculares nos cursos de pós-
graduação lato sensu, com vistas ao atendimento das 
necessidades da comunidade, para além da formação 
acadêmica.  
Encaminhamento dos cursos de pós-graduação lato 
sensu junto ao CIEE para fins de estágios remunerados 
e efetivação dos alunos no mercado de trabalho.  
Cumprimento de protocolo para manutenção do Selo 
da UNIVALE de Instituição Socialmente 
Responsável, emitido pela Associação Brasileira de 
Mantenedoras do Ensino Superior – ABMES 
2016/2017. 
Mobilização Social em comemoração ao Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
realizado no dia 11/12/2016. 
Participação da Feira Cultural em comemoração de 1 
ano de existência da Associação Valadarense de 
Proteção ao Meio Ambiente –AVADMA, realizado no 
dia 03/12/2016. 
Realização do Projeto Balcão da 
Cidadania/Cooperativismo Cidadão, em parceria com 
o SICOOB, no município de Frei Inocêncio, realizado 
no dia 03/09/2016.  
Representatividade dos profissionais da UNIVALE 
nos respectivos Conselhos Municipais de Direitos: 
  - Conselho Municipal de Assistência Social 
  - Conselho Municipal de Proteção dos Direitos 
Humanos 
  - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
  - Conselho Municipal Antidrogas 
  - Conselho Municipal da Saúde 
  - Conselho Municipal da Educação  
Realização dos seguintes Programas e Projetos de 
Extensão e Ação Comunitária em atendimento as 
demandas sociais do município, objetivando a 
integração dos cursos e comunidade:  

a) Programa Pólo Integrado de Assistência 
Odontológica ao Paciente Especial – PAOPE. 
b) Projeto de Revitalização do Horto Medicinal e 
Implantação do laboratório de Fito medicamentos. 
c) Projeto: Programa Questão de Direito. 
d) Projeto: Fisioterapia Geral. 
e) Projeto: Oficina Letramento Acadêmico para 
Estudantes e Docentes. 
f) Projeto: Vidas em Narrativa 

Intensificar a integração com o GEPE 
visando garantir a inclusão das ações de 
extensão nos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos, reforçando os estágios e 
regulamentando as atividades 
complementares enquanto extensão. 
Incentivar a curricularização da Extensão 
por meio de projetos interdisciplinares 
visando alcançar 2% de alunos anualmente 
participando em ações de extensão. 
Propor à Assessoria de Comunicação a 
elaboração do calendário de eventos 
semestralmente. 
Incentivar a participação dos professores e 
alunos em Programas, Projetos e Ações de 
extensão, visando o atendimento as 
demandas da comunidade, bem como a 
formação cidadã dos egressos. 
Definir junto ao Setor de Ação Comunitária 
os programas e ações que participarão em 
eventos externos por demanda/convite da 
comunidade, com aprovação acadêmica e 
FPF.  
Realizar anualmente o Fórum de Extensão 
junto à Comunidade interna e externa, com 
vistas ao atendimento às demandas sociais 
para discussão de temáticas específicas, tais 
como violência, educação, saúde, inclusão 
social, emprego, bem como apresentar a 
mostra de extensão da UNIVALE.  
Incentivar os cursos para o aprimoramento 
de programas e projetos de extensão 
inscritos nos Editais do PROEXT e demais 
editais, com vistas à seleção da UNIVALE 
nos respectivos Editais. 
Adequar o objeto de convênio da FPF com 
as concedentes de estágio, quando este for 
limitado apenas à graduação, ampliando 
para pós-graduação, por meio de termos 
aditivos.  
Ampliar a rede de contatos com as 
prefeituras e associações de municípios e 
demais instituições públicas da região, para 
oferta de cursos de extensão e serviços que 
atendam às demandas regionais para a 
qualificação profissional, firmando 
parcerias para atividades conjuntas em 
benefício aos vários segmentos da 
sociedade. 
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g) Projeto: Trocateca Universitária 
h) Projeto: Leitura no Ponto 
i) Projeto: Escola de Esportes da UNIVALE 
j) Projeto: Oficina Faça Você Mesmo 
k) Projeto: Anjos da Alegria 
l) Programa UNIVALE em Ação que integra os 
seguintes projetos: Câmara Legal; CineSocial; 
Trote Solidário; Balcão da Cidadania, 
Cooperativismo Cidadão, Dia de Fazer o Bem 
entre outros. 

Manutenção da Prestação de Serviços em atendimento 
as demandas sociais do município, incentivando a 
integração dos cursos com a comunidade: 

- Escritório de Assistência Jurídica – EAJ 
- Ambulatório de Lesões Dermatológicas 
- PAOPE 

 Realização de 185 (cento e oitenta e cinco) eventos 
acadêmicos de extensão pelos cursos da UNIVALE e 
7 Cerimônias de Colações de Grau, com registro e 
acompanhamento pela Assessoria de Comunicação, 
conforme mostra abaixo relacionados: 
  -  Palestras 
  -  Seminários Interdisciplinares e/ou Seminários 
Integradores 
  - Visitas técnicas 
  -  Semanas Acadêmicas 
  -  Exposições 
  -  Cursos de capacitação 
  -  Fóruns 
  -  Seções de cinema comentados (Projeto Cine 
Social) 
  -  Festivais de Teatro 
  -  Ciclos de oficinas 
  -  Show artístico 
  -  Mesa redonda 
  -  Conferência 
  -  Simpósio 
  -  Workshop 
  -  Balcão da Cidadania 
  -  Participação na Feira da Associação Valadarense 
de Defesa do Meio Ambiente 
 - UNIVALE saúde  
 - Torneio de tênis  
 - Mostra de Estágio  
 - Mostra de Profissões  
 - Feira de Inovação  
 - Colóquio  
 - Roda de debates 
 - Aula inaugural  
 - Jornada de Estudos 
Relatório Circunstanciado para o Ministério da 
Justiça, cujo objetivo é manter os Certificados para 

Criar mecanismos para assegurar e registrar 
a participação de pelo menos 2% de alunos 
anualmente em ações de extensão. 
Alinhar o Plano de Trabalho da Assessoria 
de Extensão, em conformidade com as 
políticas definidas no PDI. 
Propor a ampliação da carga horária da 
Assistente Social de 06 para 20 horas 
semanais. 
Atualizar o Regulamento do Setor de Ação 
Comunitária e submeter sua aprovação à 
Pró-reitoria acadêmica para publicação por 
portaria pelo Reitor, nos termos do artigo 76, 
parágrafo único do Regimento Geral da 
UNIVALE.  
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UNIVALE: Utilidade Pública Municipal, Estadual e 
Federal. 
Atualização de registros junto aos órgãos: CMAS.  

 
Meta2: Adotar política de desenvolvimento da extensão com projetos autossustentáveis. 
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 127). 
 
Cumprimento da Meta: SIM (X )     NÃO   (     )     EM PARTE   (   ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Participação em reuniões para fomento de 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação de Governador Valadares para oferta 
de cursos de capacitação para profissionais 
inseridos na rede. 
 Participação em reuniões com a FPF para 
estudo de viabilidade de parceria com a Escola 
do Futuro.  
Participação em reuniões com a FPF para estudo 
de viabilidade de parceria com o Colégio e Pré-
vestibular Fibonacci.  
Participação em reuniões com a FPF para estudo 
de viabilidade de parceria com a empresa Super 
I TV.  
Visitas à Superintendência Regional de Ensino 
para divulgação de cursos. 

Atualização do Catálogo de Cursos e de Serviços 
para aprovação pela Reitoria e FPF, bem como sua 
divulgação junto aos municípios, pelo setor 
competente. 
Atualizar o Regulamento do Setor de Educação 
Continuada e submeter sua aprovação à  
Pró-reitoria acadêmica para publicação por 
portaria pelo Reitor, nos termos do artigo 76, 
parágrafo único do Regimento Geral da 
UNIVALE.  
Propor a oferta dos cursos de extensão para 
Cuidador de Idosos, Cuidador de Crianças e de 
Fotografia, em atendimento à demanda do 
município. 
Incentivar a participação dos cursos em editais de 
Projetos e/ou Programas autossustentáveis. 
 

 

8.5.2 Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão Fundamentadas na Avaliação 

dos Cursos para a Autoavaliação Institucional 2016 

 

Curso: Agronomia 
Coordenador: Prof. Maykon Dias Cezário 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Extensão – 
Estudo e proposição de melhores atividades de 
extensão caso haja retorno de oferta do curso. 
Pesquisa – Prospecção atividades de pesquisa caso 
haja retorno de oferta do curso. 
SUGESTÕES: Extensão – Reflexões sobre 
projetos que realmente sejam relevantes para a 
comunidade e que possam contribuir até mesmo 
para atrair alunos.  
PROVIDÊNCIAS: Reunião com a gestão da 
universidade visando buscar respostas sobre a 
possiblidade de retorno do curso para idealização 
de projetos. 
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CORPO 
DOCENTE 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 
comprometimento com a instituição e com o 
trabalho frente os alunos. 
SUGESTÕES: Emissão de comunicados 
institucionais vindos da reitoria para 
comprometimento dos professores. 
PROVIDÊNCIAS: Busca de soluções que 
permitam maiores encontros e compartilhamento de 
ideias entre os professores. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhoria dos 
ambientes de sala de aula, inserção de recursos 
multimídia. 
SUGESTÕES: Colocação de projetores de slides 
(Datashow) em maior número de salas, ou 
disponibilização dos mesmos para os professores. 
 PROVIDÊNCIAS:  
Aquisição de projetores de slides (ao menos 1 por 
curso) ou disponibilização dos que existem em 
outros setores. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Computadores, DataShow e internet. 
SUGESTÕES: 
Manutenção dos equipamentos existentes, e 
aquisição se necessário. 
PROVIDÊNCIAS: Melhorar a rede wi-fi e 
cabeamento de internet para atender aos 
professores, coordenações e alunos agilizando 
nosso trabalho.  

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Liberação de 
recursos e insumos, ao menos mínimos, para que 
melhoria da qualidade das aulas. 
SUGESTÕES: Recuperação dos laboratórios. 
Aquisição de insumos para aulas em campo. 
PROVIDÊNCIAS: Inicialmente solicitar aos 
professores listagem de novos equipamentos, bem 
como sua finalidade (já inserido no planejamento). 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhoria dos 
ambientes de sala de aula, inserção de recursos 
multimídia. 
SUGESTÕES: Colocação de projetores de slides 
(Datashow) em maior número de salas, ou 
disponibilização dos mesmos para os professores.   
PROVIDÊNCIAS: Aquisição de projetores de 
slides (ao menos 1 por curso) ou disponibilização 
dos que existem em outros setores. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 
PORTADORES 

COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Incorporar as 
normas técnicas de acessibilidade nos ambientes 
acadêmicos. 
SUGESTÕES: Usar o escritório Modelo do curso 
de Arquitetura e Urbanismo que trabalhando em 
conjunto com os cursos de Engenharias poderá 
apresentar melhores soluções. 
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PROVIDÊNCIAS: Reunir com a equipe do 
Escritório Modelo e fazer um planejamento desta 
ação. Dentro de um projeto integrador entre 
disciplinas e cursos. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Carência de 
insumos e limpeza 
SUGESTÕES: Verificação diária/por turno se há 
necessidades  
PROVIDÊNCIAS: Atribuir está função a um 
funcionário 

 

 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Valor dos produtos comercializados, bem como 
a melhoria das instalações físicas das cantinas. 
SUGESTÕES: Busca da viabilização de um 
restaurante popular no campus. Solicitar maior 
qualidade nos produtos oferecidos com um valor 
mais acessível.  
PROVIDÊNCIAS: Solicitar adequação de 
preço aos locatários das cantinas e propor 
melhorias na qualidade dos produtos.  

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhoria 
na segurança, os alunos se sentem inseguros no 
campus conforme relatório. 
SUGESTÕES: Melhorar a segurança do 
campus. 
PROVIDÊNCIAS: Contratação de mais pessoal 
de segurança. Melhoria da iluminação. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento com maior qualidade e educação. 
SUGESTÕES: Promoção de orientações aos 
funcionários para melhoria na qualidade do 
atendimento. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar aos funcionários 
melhoria no atendimento. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Atendimento com maior qualidade e educação. 
SUGESTÕES: Promoção de orientações aos 
funcionários para melhoria na qualidade do 
atendimento. 
PROVIDÊNCIAS:  
Solicitar aos funcionários melhoria no 
atendimento. 

 

 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 
zelo com os alunos, nosso público e mantenedor. 
SUGESTÕES: Orientação à equipe.  
PROVIDÊNCIAS: Orientações aos atendentes 
diretos. 

SETOR DE 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhoria 
no atendimento de forma geral e maior zelo com 
os alunos. Tudo deve partir da educação ao tratar 
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o outro, ponto falho na equipe. A equipe necessita 
saber passar melhor as informações.  
SUGESTÕES: Maior zelo com os alunos, nosso 
público e mantenedor. 
PROVIDÊNCIAS: Orientações aos atendentes 
diretos. 

XEROX 

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

 

 

VISITAS 
TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Apoio 
institucional para viabilizar maior quantidade e 
diversidade de visitas técnicas. 
SUGESTÕES:  Apoio institucional. 
PROVIDÊNCIAS: A instituição viabilizar 
recursos e/ou nos apoiar de alguma forma para 
estas visitas, como por exemplo, através de seus 
contatos conseguir descontos nas empresas de 
transporte. 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Diversificação das linhas de pesquisa trabalhadas 
e maior suporte aos alunos.  
SUGESTÕES: Apoio maior do corpo docente e 
da Instituição. 
PROVIDÊNCIAS: A instituição viabilizar 
recursos e/ou nos apoiar de alguma forma para 
que os professores junto aos alunos possam 
trabalhar dentro do campus com diferentes linhas 
de pesquisa.  

 
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Coordenador: Profª. Ilara Rebeca Duran de Melo 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Falta 
de divulgação de novas ações. 
SUGESTÕES: Participar mais os discentes e 
docentes das atividades. 
PROVIDÊNCIAS: Faremos uma divulgação 
maior dos trabalhos que iniciamos no 2º 
semestre de 2016 

CORPO 
DOCENTE 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 
integração dos docentes com o curso 
SUGESTÕES: fazer ligação pelo projeto 
integrador 
PROVIDÊNCIAS: Reuniões periódicas afim 
de intensificar a integração dos professores 
com as atividades desenvolvidas pelo curso 

 SALAS DE AULA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Conforto térmico das salas de aula 
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ESTRUTURA 
FÍSICA 

SUGESTÕES: instalação de ar 
condicionado/climatizadores. 
PROVIDÊNCIAS: solicitações junto 
DE/FPF 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: os 
computadores são obsoletos. 
SUGESTÕES: Aquisição de novos 
equipamentos 
PROVIDÊNCIAS: solicitações junto 
DE/FPF 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Manutenção e limpeza dos laboratórios e salas 
de desenho. 
SUGESTÕES: Reforma já autorizada do 
laboratório de conforto e manutenção mensal 
das réguas nas pranchetas das salas de 
desenho. 
PROVIDÊNCIAS: solicitações junto a 
DE/FPF e ao Setor de Manutenção DEC. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Existe 
um único aparelho disponível para os 
professores 
SUGESTÕES: Aquisição de novos 
equipamentos. 
PROVIDÊNCIAS: solicitações junto a 
DE/FPF 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 
Campus todo não é acessível. 
SUGESTÕES: Projeto de adequação do 
campus as normas de acessibilidade. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação junto ao 
escritório modelo para  liberação junto a FPF. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza e manutenção. 
SUGESTÕES: Que a limpeza seja efetuada 2 
vezes ao dia. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
aumentar a qualidade dos produtos à serem 
comercializados. 
SUGESTÕES: Fazer um tipo de licitação. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Fazer 
impressões coloridas e de grandes formatos 
(plotagem). Uma vez que temos no Campus 
um curso de arquitetura e urbanismo, há uma 
grande demanda para esse tipo de serviço. 
SUGESTÕES: Fazer um tipo de licitação. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Divulgação aos alunos. 
SUGESTÕES: Fazer a ligação entre o aluno 
e o setor de estágio do curso, no caso o 
escritório modelo. 
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PROVIDÊNCIAS: Aula inaugural com os 
alunos onde será mostrado os principais 
tramites do setor de estágio do curso. 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhoria da qualidade das bancas 
examinadoras. 
SUGESTÕES: Cartilha básica de entrega de 
trabalho para os alunos e de critérios de 
avaliações para os professores. 
PROVIDÊNCIAS: Novas normas serão 
implementadas a partir de 2017/1, visando a 
melhoria na qualidade e a simplificação da 
entrega dos trabalhos. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Quantidade de visitas. 
SUGESTÕES: Aumentar a quantidade de 
visitas. 
PROVIDÊNCIAS: Colocar como 
“obrigatória” pelo menos uma visita técnica 
por período em cada disciplina de Projeto 
Arquitetônico. 

 
 

Curso: Ciências Contábeis 
Coordenador: Prof. Saul de Carvalho Júnior 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Projeto Pedagógico atualizado, mas em 
constante verificação conforme a 
necessidade do curso e Profissão. NAF – 
Extensão em constante movimentação 
para atender melhor os contribuintes. 
SUGESTÕES: Está sempre analisando 
PPC e caso necessite atualizar através das 
demandas. Maior visibilidade do NAF 
junto a sociedade 
PROVIDÊNCIAS: Reuniões com NDE e 
Colegiado para discussão sobre PPC. 
Divulgação da IES/FPF do NAF junto a 
sociedade 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhor organização no tempo do 
Coordenador, como reuniões e outros 
assuntos. 
SUGESTÕES: Implantação de rotinas 
que visa melhorar o desempenho do 
Coordenador 
PROVIDÊNCIAS: Definição de 
atribuições 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

SUGESTÕES: Menos rotatividade de 
docentes 
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PROVIDÊNCIAS: Manutenção do corpo 
docente 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Adequação de salas para suportar mais de 
50 alunos 
SUGESTÕES: Limpeza semestral dos Ar 
Condicionado., aquisição de novas 
cadeiras 
PROVIDÊNCIAS: Limpeza das salas 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualização dos bens 
SUGESTÕES: Investimento roteadores 
para suporte internet 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição de bens 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualização dos bens 
SUGESTÕES: Investimento em bens 
para ter capacidade de atender o corpo 
discente 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição de bens 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualização dos bens 
SUGESTÕES: Investimento em 
equipamentos para atender todas as salas 
PROVIDÊNCIAS: aquisição de bens 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Ampliação 
SUGESTÕES: Melhorias na capacidade 
de atender 
PROVIDÊNCIAS: Rampas de acesso, 
balcão especifico para portadores 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhorias 
SUGESTÕES: Manutenção da higiene 
PROVIDÊNCIAS: Sempre ter material 
de higiene  disposição do discente 

 
 

Cursos: Comunicação Social: Jornalismo / Jornalismo - Bacharelado 
Coordenador: Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes  

 

CURSO 
Comunicação Social: 

Jornalismo  

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Revisão do PCC 
SUGESTÕES: Modificação na estrutura 
e distribuição dos conteúdos.  
PROVIDÊNCIAS: Prazo definido no 
GEPE. 
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COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Divulgação das ações desenvolvidas.  
SUGESTÕES: Criar boletim informativo. 
PROVIDÊNCIAS: Definir os períodos 
de divulgação.  

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Organização interdisciplinar de trabalhos.  
SUGESTÕES: agenda dos professores  
PROVIDÊNCIAS: normatizar as 
decisões  

 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
limpeza, refrigeração.  
SUGESTÕES: Solicitar oficialmente a 
FPF  
PROVIDÊNCIAS:  Enviar CI do 
colegiado 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Laboratório específico de informática  
SUGESTÕES:  Troca de computadores  
PROVIDÊNCIAS: Solicitar dentro do 
orçamento. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aquisição de datashow para os 
laboratórios  
SUGESTÕES: solicitar a FPF 
PROVIDÊNCIAS:  solicitação.  

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhorar acesso ao LABCOM  
SUGESTÕES:  rampa.  
PROVIDÊNCIAS: solicitar FPF  

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
LIMPEZA  
SUGESTÕES:  TER PAPEL E SABÃO  
PROVIDÊNCIAS: SOLICITAR  

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhorar qualidade dos salgados e ter 
pratos naturais.  
SUGESTÕES: requerer do prestador de 
serviço  
PROVIDÊNCIAS: solicitar a FPF  

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Iluminação das áreas externas  
SUGESTÕES: verificar proximidades do 
LABCOM e TV UNIVALE 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar FPF  

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Protocolos eletrônicos  
SUGESTÕES: criar protocolos  
PROVIDÊNCIAS:  sugerir à assessoria 
de graduação.  
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TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento eletrônico.  Qualidade de 
atendimento  
SUGESTÕES: software específico. 
Treinar atendentes.  

BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aquisição das bibliografias atualizadas.  
SUGESTÕES: adquirir  

SETOR DE ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Resposta mais rápida aos alunos através de 
sistema digitalizado dos convênios.  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aumentar para os alunos o número de 
máquinas e computadores no serviço de 
Xerox.  

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Voltar parcerias de espaços permutados da 
FPF com veículos de comunicação.  

 
 

Curso: Direito 
Coordenador: Prof. Felipe Miranda dos Santos  

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO (1) 

EXTENSÃO (2) 
PESQUISA (3) 
ATIVIDADES  

COMPLEMENTARES 
(4) 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 1. 
Pouco conhecido do corpo docente, 
sobretudo em relação aos professores 
horistas, eis que todos possuem atividade 
paralela a docência, e não possuem 
formação pedagógica. 2. Precisam ser 
melhor documentadas e alinhadas aos 
objetivos do curso definidos no projeto 
pedagógico. 3. Ainda não 
suficientemente explorada no âmbito do 
curso, sobretudo em razão da pouca 
experiência/habilidade do corpo docente. 
4. Os canais de divulgação, bem como os 
instrumentos de gestão (plataforma 
tecnológica) não permitem um melhor 
aproveitamento. 
SUGESTÕES: 2. Capacitação dos 
professores para lhe dar com tal cenário, 
através da AEX. 3. Fomento das 
atividades de pesquisa através de grupos 
de pesquisa, com maior envolvimento de 
professores. 4. Aperfeiçoamento das 
ferramentas tecnológicas a capacitação 
para operar instrumentos disponíveis no 
mercado, a exemplo dos serviços 
Google. 
PROVIDÊNCIAS: 1. Foi criado e 
implementado o SEAD – Seminário de 
Aperfeiçoamento Docente, com foco na 
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formação continuada e aperfeiçoamento 
pedagógico do corpo docente; para os 
encontros seguintes, estão previstas e 
planejadas atividades que buscam 
explorar o projeto pedagógico. 2. Foram 
iniciadas as tratativas com a AEX para 
formatação de um minicurso. 3. Através 
do SEMID – Seminário Integrador do 
Curso de Direito, consolidou-se uma 
parceria com os alunos do PPG/GIT no 
sentido de fomentar o desenvolvimento 
das atividades de pesquisa; tem-se 
buscado ainda, um aperfeiçoamento no 
processo de orientação de TCC, como 
forma de maximizar a qualidades dos 
produtos gerados (artigos), através do 
desenvolvimento das linhas de pesquisa 
e maior dedicação dos professores. 4. 
Foram iniciadas as tratativas com o 
DISGI buscando um diagnóstico da 
situação atual, de forma a permitir as 
respostas esperadas. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Manuseio de ferramentas de gestão; 
melhoria no fluxo de processos para 
demandas internas e externas; melhor 
aproveitamento do tempo destinado ao 
atendimento, sobretudo ao corpo 
discente. 
SUGESTÕES: Criação de manual de 
rotina de coordenações; consolidação de 
um plano de trabalho a ser observado 
pela equipe. 
PROVIDÊNCIAS: As sugestões 
apontadas estão em fase de 
desenvolvimento. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Maior comprometimento para com as 
atividades pedagógicas e institucionais; 
desenvolvimento de estratégias de ensino 
inovadoras, como forma de melhor atrair 
atenção do corpo discente; pontualidade 
com o horário; conhecimento do projeto 
pedagógico do curso. 
SUGESTÕES: Atividades institucionais 
e setoriais que busquem a melhoria de tal 
aspecto. 
PROVIDÊNCIAS: Foi criado e 
implementado o SEAD – Seminário de 
Aperfeiçoamento Docente, com foco na 
formação continuada e aperfeiçoamento 
pedagógico do corpo docente. 
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ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Acústica ruim; cadeiras desconfortáveis. 
SUGESTÕES: Substituição gradual das 
carteiras atuais, por aquelas acolchoadas. 
PROVIDÊNCIAS:  Consolidação no 
presente relatório, como demanda 
extremamente importante a ser 
observada, a fim de permitir o seu 
atendimento no médio e longo prazo. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Microfones e caixas de som nas salas de 
aula; melhoria na qualidade de internet 
no campus. 
SUGESTÕES: Microfones em todas as 
salas de aula. 
PROVIDÊNCIAS: Consolidação no 
presente relatório, como demanda 
extremamente importante a ser 
observada, a fim de permitir o seu 
atendimento no médio e longo prazo. Em 
relação a internet, foram iniciadas 
tratativas com o DISGI buscando uma 
possível solução. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
apenas dois equipamentos de projeção 
multimídia disponíveis. 
SUGESTÕES: disponibilização mais 
equipamento de projeção multimídia. 
PROVIDÊNCIAS: Consolidação no 
presente relatório, como demanda 
extremamente importante a ser 
observada, a fim de permitir o seu 
atendimento no médio e longo prazo. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Apenas na biblioteca. 
SUGESTÕES: Já foi elaborado um 
projeto de melhorias. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a observar. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
limpeza; falta de material (papel e 
sabonete líquido) 
SUGESTÕES: Desenvolvimento de um 
trabalho de conscientização para com o 
corpo discente, como forma de evitar o 
desperdício de material. 
PROVIDÊNCIAS:  O serviço de 
manutenção do campus tem 
conhecimento das queixas, e tem 
implementado medidas visando 
solucionar o problema. Orientação aos 
professores para melhor instruir os 
alunos.  Em relação a 
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CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Qualidade e preço dos produtos 
SUGESTÕES: Interlocução da FPF 
para com os concessionários. 
PROVIDÊNCIAS: Interlocução da FPF 
para com os concessionários. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
quase que inexistente. 
SUGESTÕES: Solicitar a PMMG uma 
maior atenção no patrulhamento nas 
imediações do campus. 
PROVIDÊNCIAS: Consolidação no 
presente relatório, como demanda 
extremamente importante a ser 
observada, a fim de permitir o seu 
atendimento no médio e longo prazo. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Qualidade do atendimento prestado. 
SUGESTÕES: Parcela considerável dos 
serviços prestados deve ser 
disponibilizada online, tais como 
emissão de documentos (através de 
assinatura digital), processos internos 
(segunda chamada, regime especial, etc). 
PROVIDÊNCIAS: Consolidação no 
presente relatório, como demanda 
extremamente importante a ser 
observada, a fim de permitir o seu 
atendimento no médio e longo prazo. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
localização fora do campus; dificuldades 
de acesso; melhoria da qualidade do 
acervo (sobretudo em relação a obras 
específicos, pois a biblioteca só tem 
priorizado a aquisição de manuais). 
SUGESTÕES: melhorar o acesso e 
qualidade do ambiente (instalação de ar 
condicionado) e criação de cabines de 
estudos individuais. 
PROVIDÊNCIAS: Consolidação no 
presente relatório, como demanda 
extremamente importante a ser 
observada, a fim de permitir o seu 
atendimento no médio e longo prazo. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
qualidade e horário do atendimento 
SUGESTÕES:  Substituição da empresa 
exploradora dos serviços 
PROVIDÊNCIAS: A sugestão 
apontada foi acolhida (posterior a 
avaliação), e uma nova empresa 
encontra-se em exploração. 
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VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Poucas visitas técnicas 
SUGESTÕES: Incentivar os 
professores na realização de visitas 
técnicas, sobretudo, nos períodos 
iniciais. 
PROVIDÊNCIAS: Interlocução de 
forma individual. 

 
 

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

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os itens 
avaliados estão em processo de reformulação em 
função do novo projeto pedagógico do curso. 
SUGESTÕES: 
 Construção colegiado do projeto pedagógico 

com participação de docentes e discentes. 
 Após a construção do projeto, disponibilização 

do mesmo para acesso online. 
 Estabelecer linhas de pesquisa específicas do 

curso a partir de uma linha curricular 
institucional do bacharelado. 

 Trabalhar as orientações de TCC na perspectiva 
de grupos de estudo. 

 Associar as APS aos eventos do curso, 
assumindo, portanto, caráter de iniciação 
científica e extensão. 

 Estabelecer o quadro de equivalências das 
atividades complementares e divulgá-lo junto 
aos alunos. 

 Trabalhar as atividades complementares a partir 
de áreas que estejam atreladas à formação do 
aluno. 

PROVIDÊNCIAS: 
Todos os itens indicados nas sugestões estão sendo 
discutidos em Colegiado e NDE, com 
implementação prevista para 2017/1 e 2017/2. 

COORDE-
NAÇÃO 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Atendimento 
SUGESTÕES: 
 Divulgar amplamente os horários de atendimento 

da coordenação do curso. 
 Organizar planilha de agendamentos na 

secretaria das coordenações. 
PROVIDÊNCIAS: Foi encaminhado à Pró-Reitoria 
tabela com os horários de atendimento. A 
coordenação do curso elaborou uma planilha de 
agendamentos, que será encaminhada à secretaria de 
coordenação. 

CORPO 
DOCENTE 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Excesso de 
atividades. 
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 SUGESTÕES: 
 Ampliar as práticas de atividades 

interdisciplinares, reduzindo o número de 
atividades, e qualificando o processo de ensino-
aprendizagem. 

 Discutir com os docentes em reuniões de estudo 
postura didática e métodos de avaliação. 

PROVIDÊNCIAS: 
Foram apresentadas aos professores novas propostas 
para atividades integradoras e APS. O novo modelo 
sugere o uso dos recursos tecnológicos em favor da 
realização das APS. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 
SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Acessibilidade, ar condicionado/ventiladores e 
pontos de energia. 
SUGESTÕES: 
 Consertar os aparelhos de ar condicionado do 

LACINE. 
 Instalar aparelhos de ar condicionados nas salas 

de aula do primeiro andar do prédio do LabCeu.  
 Manutenção nos ventiladores nas salas de aula do 

prédio do Centro Esportivo. 
 Instalar pontos de energia abaixo dos quadros das 

salas de aula. 
 Consertar maçanetas de todas as portas do 

LabCeu. As portas das salas de aula só se 
mantem fechadas quando são trancadas.  

PROVIDÊNCIAS: Solicitações já realizadas junto 
ao Departamento de Camping 

 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Ar condicionado em algumas salas, ar condicionado 
nos auditórios. 
SUGESTÕES: Que os equipamentos sejam 
adquiridos o mais rápido possível. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitações já realizadas junto 
ao Departamento de Camping. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sala de 
Dança/Lutas. Pista de Atletismo. Piscina e Casa de 
Máquinas. Ginásio. Campo de Futebol. Auditório 
SUGESTÕES: 
 Adquirir tatame para aulas de lutas. 
 Realizar reparos no piso e meio fio da pista de 

atletismo. 
 Sinalizar com placas e pinturas o trânsito de 

veículos e pedestres no LabCeu. 
 Reparar cercas e portões que dão acesso à pista 

de atletismo. 
 Substituir azulejos quebrados das piscinas 

(olímpica e adaptada). 
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 Realizar revisão na rede hidráulica que apresenta 
diversos vazamentos, comprometendo assim 
todo o sistema com entradas de ar. 

 Apenas duas bombas estão funcionando em um 
conjunto de seis. 

 Instalar barras paralelas e assimétricas de 
ginástica esportiva. 

 Realinhar as balizas do campo de futebol. A 
marcação do campo é impossível devido ao 
desalinhamento das balizas de acordo com as 
linhas de fundo do campo. 

 Reformar cadeiras do auditório. 
 Reparar as infiltrações no auditório, ginásio e 

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

 PROVIDÊNCIAS: Todas estas demandas já 
foram solicitadas ao DEC.  

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Equipamentos de multimídia dos auditórios. 
SUGESTÕES: Que os equipamentos sejam 
revisados o mais rápido possível. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitações já realizadas junto 
ao Departamento de Camping. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Acesso às 
salas de aula. Não há acesso para salas de aula no 
primeiro andar do prédio do LabCeu. 
SUGESTÕES: Construir acesso ao primeiro andar. 
PROVIDÊNCIAS: Como providência paliativa, 
estamos utilizando um laboratório como sala de aula 
no térreo do prédio de aulas do LabCeu. É 
importante ressaltar que existe apenas um 
laboratório que tem condições de funcionar como 
sala de aula para atender dois cursos. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Limpeza, 
sabonete líquido, papel toalha. 
SUGESTÕES: 
 A disponibilização de um sabonete líquido para 

banheiros públicos. 
 Disponibilização de papel toalha. 
 Maior cuidado com a limpeza. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitações de alunos já foram 
encaminhadas ao DEC. 
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SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Problemas de 
documentação e convênios institucionais. 
Atendimento. 
SUGESTÕES: 
 Atualizar a documentação e convênios (neste 

semestre tivemos alunas retiradas do campo de 
estágio por falta de convênio e da morosidade do 
SIUNE no processo de liberação da 
documentação). 

 Elaboração de um manual de informação e 
atendimento ao aluno. 

PROVIDÊNCIAS: As questões relativas à 
documentação já foram encaminhadas ao SIUNE e à 
PROACAD. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Este ainda se 
encontra em processo de implementação pelo 
colegiado do curso. 
SUGESTÕES: 
 Elaboração das linhas de pesquisa. 

 Maior período de orientação. 
 Elaboração dos trabalhos em duplas e não mais 

em grupos. 
 Elaboração de artigos, com vistas à publicação e 

continuação de estudos, no lugar da monografia. 
PROVIDÊNCIAS: Da mesma forma que demais 
itens do projeto, o estágio está em processo de 
reformulação, buscando efetivar uma proposta mais 
significativa. 

 
 

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

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Os itens 
avaliados estão em processo de reformulação em 
função do novo projeto pedagógico do curso. 
SUGESTÕES: 
 Construção colegiado do projeto pedagógico 

com participação de docentes e discentes. 
 Após a construção do projeto, disponibilização 

do mesmo para acesso online. 
 Estabelecer linhas de pesquisa específicas do 

curso a partir de uma linha curricular 
institucional do bacharelado. 

 Trabalhar as orientações de TCC na perspectiva 
de grupos de estudo. 

 Associar as APS aos eventos do curso, 
assumindo, portanto, caráter de iniciação 
científica e extensão. 
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 Estabelecer o quadro de equivalências das 
atividades complementares e divulgá-lo junto 
aos alunos. 

 Trabalhar as atividades complementares a partir 
de áreas que estejam atreladas à formação do 
aluno. 

PROVIDÊNCIAS: Todos os itens indicados nas 
sugestões estão sendo discutidos em Colegiado e 
NDE, com implementação prevista para 2017/1 e 
2017/2. 

COORDE-
NAÇÃO 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Atendimento 
SUGESTÕES: 
 Divulgar amplamente os horários de atendimento 

da coordenação do curso. 
 Organizar planilha de agendamentos na secretaria 

das coordenações. 
PROVIDÊNCIAS: Foi encaminhado à Pró-Reitoria 
tabela com os horários de atendimento. A coordenação 
do curso elaborou uma planilha de agendamentos, que 
será encaminhada à secretaria de coordenação. 

CORPO 
DOCENTE 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Excesso de 
atividades. 
SUGESTÕES: 
 Ampliar as práticas de atividades 

interdisciplinares, reduzindo o número de 
atividades, e qualificando o processo de ensino-
aprendizagem. 

 Discutir com os docentes em reuniões de estudo 
postura didática e métodos de avaliação. 

PROVIDÊNCIAS: Foram apresentadas aos 
professores novas propostas para atividades 
integradoras e APS. O novo modelo sugere o uso dos 
recursos tecnológicos em favor da realização das APS. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Acessibilidade, 
ar condicionado/ventiladores e pontos de energia. 
SUGESTÕES: 
 Consertar os aparelhos de ar condicionado do 

LACINE. 
 Instalar aparelhos de ar condicionados nas salas de 

aula do primeiro andar do prédio do LabCeu.  
 Manutenção nos ventiladores nas salas de aula do 

prédio do Centro Esportivo. 
 Instalar pontos de energia abaixo dos quadros das 

salas de aula. 
 Consertar maçanetas de todas as portas do LabCeu. 

As portas das salas de aula só se mantem fechadas 
quando são trancadas.  

PROVIDÊNCIAS: Solicitações já realizadas junto ao 
Departamento de Camping 

EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Ar condicionado em algumas salas, ar condicionado 
nos auditórios. 
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SUGESTÕES: Que os equipamentos sejam 
adquiridos o mais rápido possível. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitações já realizadas junto ao 
Departamento de Camping. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sala de 
Dança/Lutas. Pista de Atletismo. Piscina e Casa de 
Máquinas. Ginásio. Campo de Futebol. Auditório 
SUGESTÕES: 
 Adquirir tatame para aulas de lutas. 
 Realizar reparos no piso e meio fio da pista de 

atletismo. 
 Sinalizar com placas e pinturas o trânsito de 

veículos e pedestres no LabCeu. 
 Reparar cercas e portões que dão acesso à pista de 

atletismo. 
 Substituir azulejos quebrados das piscinas 

(olímpica e adaptada). 
 Realizar revisão na rede hidráulica que apresenta 

diversos vazamentos, comprometendo assim todo 
o sistema com entradas de ar. 

 Apenas duas bombas estão funcionando em um 
conjunto de seis. 

 Instalar barras paralelas e assimétricas de ginástica 
esportiva. 

 Realinhar as balizas do campo de futebol. A 
marcação do campo é impossível devido ao 
desalinhamento das balizas de acordo com as 
linhas de fundo do campo. 

 Reformar cadeiras do auditório. 
 Reparar as infiltrações no auditório, ginásio e 

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

PROVIDÊNCIAS: Todas estas demandas já foram 
solicitadas ao DEC.  

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Equipamentos 
de multimídia dos auditórios. 
SUGESTÕES: Que os equipamentos sejam revisados 
o mais rápido possível. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitações já realizadas junto ao 
Departamento de Camping. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Acesso às salas 
de aula. Não há acesso para salas de aula no primeiro 
andar do prédio do LabCeu. 
SUGESTÕES: Construir acesso ao primeiro andar. 
PROVIDÊNCIAS: Como providência paliativa, 
estamos utilizando um laboratório como sala de aula 
no térreo do prédio de aulas do LabCeu. É importante 
ressaltar que existe apenas um laboratório que tem 
condições de funcionar como sala de aula para atender 
dois cursos. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Limpeza, 
sabonete líquido, papel toalha. 
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SUGESTÕES: 
 A disponibilização de um sabonete líquido para 

banheiros públicos. 
 Disponibilização de papel toalha. 
 Maior cuidado com a limpeza. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitações de alunos já foram 
encaminhadas ao DEC. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Problemas de 
documentação e convênios institucionais. 
Atendimento. 
SUGESTÕES: 
 Atualizar a documentação e convênios (neste 

semestre tivemos alunas retiradas do campo de 
estágio por falta de convênio e da morosidade do 
SIUNE no processo de liberação da 
documentação). 

 Elaboração de um manual de informação e 
atendimento ao aluno. 

PROVIDÊNCIAS: As questões relativas à 
documentação já foram encaminhadas ao SIUNE e à 
PROACAD. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Este ainda se 
encontra em processo de implementação pelo 
colegiado do curso. 
SUGESTÕES: Elaboração das linhas de pesquisa. 
Maior período de orientação. Elaboração dos trabalhos 
em duplas e não mais em grupos. Elaboração de 
artigos, com vistas à publicação e continuação de 
estudos, no lugar da monografia. 
PROVIDÊNCIAS: Da mesma forma que demais 
itens do projeto, o estágio está em processo de 
reformulação, buscando efetivar uma proposta mais 
significativa. 

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

 

COORDE-
NAÇÃO 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Atendimento. 
A agenda de atendimento foi encaminhada à Pró-
reitora no início do semestre, que imediatamente, 
distribuiu nas secretarias de coordenação de curso. 
Além disso, todos os alunos foram informados, em sala 
de aula, dos procedimentos para marcação de horário 
com esta coordenação.  
SUGESTÕES: Estruturar calendário prevendo 
reuniões mensais com os líderes de turma. 
PROVIDÊNCIAS: Estabelecer no início do semestre 
a agenda com as reuniões com os representantes de 
turma. 
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CORPO 
DOCENTE 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Forma de 
distribuição de pontos e tempo entre as avaliações. 
Postura frete ao aluno. 
SUGESTÕES: Discutir com os docentes em reuniões 
de estudo postura didática e métodos de avaliação. 
PROVIDÊNCIAS: Foi encaminhada a proposta que, 
para no próximo semestre, as APS estejam ligadas a 
eventos promovidos pelo curso e pela instituição, 
garantindo assim a frequência dos alunos nos eventos, 
bem como a redução do número de atividades. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

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

aula do primeiro andar do prédio do LabCeu.  
 Consertar maçanetas de todas as portas do LabCeu. 

As portas das salas de aula só se mantem fechadas 
quando são trancadas.  

 O reboco do teto da sala 07 desabou por motivo de 
infiltração. A infiltração se deu por um 
entupimento na calha coletora de água das chuvas. 
O problema da calha foi resolvido, porém, os 
alguns tijolos do teto da sala continuam expostos, 
causando uma péssima impressão ao alunos e 
professores. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitações já realizadas junto ao 
Departamento de Camping 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Ar condicionado em algumas salas, ar condicionado 
nos auditórios. Os alunos notaram e apontam com 
frequência que todas as salas do curso de Fisioterapia 
possuem ar condicionado, o que nos coloca em uma 
posição muito delicada frete a condição das salas e 
valorização do alunado. Nesta avaliação, foi o ponto 
mais tocado pelas reclamações dos alunos. 
SUGESTÕES: Que os equipamentos sejam 
adquiridos o mais rápido possível. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitações já realizadas junto ao 
Departamento de Camping. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sala de 
Dança/Lutas. Pista de Atletismo. Piscina e Casa de 
Máquinas. Ginásio. Campo de Futebol. Auditório 
SUGESTÕES: 
 Adquirir tatame para aulas de lutas. 
 Realizar reparos no piso da pista de atletismo que 

foi danificado pelo trânsito de caminhões durante a 
construção da sala de dança. 

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

 Realizar reparo nos meios fios danificados. 
 Reparar cercas e portões que dão acesso à pista de 

atletismo. 
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 Substituir azulejos quebrados das piscinas 
(olímpica e adaptada). 

 Realizar revisão na rede hidráulica que apresenta 
diversos vazamentos, comprometendo assim todo 
o sistema com entradas de ar. 

 Apenas duas bombas estão funcionando em um 
conjunto de seis. 

 Instalar barras paralelas e assimétricas de ginástica 
esportiva. 

 Realinhar as balizas do campo de futebol. A 
marcação do campo é impossível devido ao 
desalinhamento das balizas de acordo com as 
linhas de fundo do campo. 

 Reformar cadeiras do auditório. 
 Reparar as infiltrações no auditório, ginásio e 

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

PROVIDÊNCIAS: Todas estas demandas já foram 
solicitadas ao DEC.  

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não houve 
reclamações. Alguns professores adquiriram 
equipamento, o que diminuiu a concorrência pelo 
equipamento do LabCeu. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 
PORTADORES 

COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Acesso às salas 
de aula. Não há acesso para salas de aula no primeiro 
andar do prédio do LabCeu. 
SUGESTÕES: Construir acesso ao primeiro andar. 
PROVIDÊNCIAS: Como providência paliativa, 
estamos utilizando um laboratório como sala de aula 
no térreo do prédio de aulas do LabCeu. É importante 
ressaltar que existe apenas um laboratório que tem 
condições de funcionar como sala de aula para atender 
dois cursos. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Limpeza. 
SUGESTÕES: 
 Alteração da rotina de limpeza para que se atenda 

ao período da noite. 
 Maior cuidado com a limpeza. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitações de alunos já foram 
encaminhadas ao DEC. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Tamanho da 
cantina. O espaço de convivência foi ampliado com a 
inserção de bancos nos gramados próximos a mesma. 
Porém e espaço da cantina ainda é exíguo, o que 
impossibilita a variedade de opções para 
comercialização. 
SUGESTÕES: Ampliação da cantina para possibilitar 
maior variedades de produtos a serem vendidos.  
PROVIDÊNCIAS: Assunto já tratado com FPF na 
gestão anterior. Ainda sem resposta. 
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SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior número 
de vigilante no campus. Espaços sem iluminação no 
campus. 
SUGESTÕES: 
 Que a vigilância possa fazer um trabalho de 

orientação para a circulação no campus. 
 Investimento na iluminação no campus. 
PROVIDÊNCIAS: Sugestões já encaminhadas ao 
DEC. 

SETORES 
ADMINISTRA-

TIVOS E 
ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não houve 
nenhuma consideração específica sobre a Secretaria 
Acadêmica. Expresso aqui, em nome dos professores 
do curso, minha gratidão e satisfação pelo excelente 
atendimento do setor.  

TESOURARIAS 

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

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Acervo: 
volumes. 
SUGESTÕES: Adequação do número de obras de 
cada título. 
PROVIDÊNCIAS: Atualização das ementas e das 
bibliografias que serão encaminhadas como 
solicitação de aquisição de novos títulos. 

SETOR DE 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Problemas de 
documentação e convênios institucionais. 
Atendimento. 
SUGESTÕES: 
 Atualizar a documentação e convênios (neste 

semestre tivemos alunas retiradas do campo de 
estágio por falta de convênio e da morosidade do 
SIUNE no processo de liberação da 
documentação). 

 Elaboração de um manual de informação e 
atendimento ao aluno. 

PROVIDÊNCIAS: As questões relativas à 
documentação já foram encaminhadas ao Setor de 
Estágio e à PROACAD. 

      XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Distância do 
setor e preço das cópias. 
SUGESTÕES: 
 O ideal seria um setor de xerox no LabCeu, 

portanto é uma iniciativa que não seria viável pelo 
número de alunos. 

 Tornar o valor das cópias pelo menos competitivo. 
Muitos alunos preferem realizar cópias fora da 
instituição devido ao preço reduzido. 

PROVIDÊNCIAS: Informar a situação à Reitoria. 
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GRUPOS 
OPCIONAIS 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Este ponto é 
relativamente novo e ainda precisa de melhoramentos 
na condução e apresentação do processo. 
SUGESTÕES: 
 Elaboração das linhas de pesquisa. 
 Maior período de orientação. 
 Elaboração de artigos, com vistas à publicação e 

continuação de estudos. 
 Publicação obrigatória nos eventos do curso e da 

instituição como forma de qualificação de projeto 
de pesquisa. 

PROVIDÊNCIAS: Da mesma forma que demais 
itens do projeto, o estágio está em processo de 
reformulação, buscando efetivar uma proposta mais 
significativa. 

 
 

Curso: Enfermagem  
Coordenadora: Profª. Mônica Valadares Martins 

 

CURSO 

PROJETOPEDAGÓGICO 
EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Divulgação do Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC), instrumentos de avaliação 
das atividades propostas e 
SUGESTÕES: Socializar a proposta 
pedagógica do Curso de Enfermagem na 
comunidade acadêmica e os instrumentos 
de avaliação das atividades propostas para 
docentes e discentes. Intensificar a 
interdisciplinaridade no curso (aulas, 
atividades em campo, eventos, estágio e 
Atividades Práticas Supervisionadas) 
PROVIDÊNCIAS: Realização do IV 
Encontro Acadêmico do Curso de 
Enfermagem semestralmente, 
acontecendo o último em 10/02/17. 
Assuntos contemplados: PPC; Regimento; 
Calendário Acadêmico; Manual do Aluno; 
Propostas pedagógicas como Seminário 
Integrador, Acompanhamento/ Avaliação 
Global, Oficina Integração de Saberes; 
AACC; Estágio Obrigatório e Não 
Obrigatório. Pesquisa e Extensão 
(possibilidades e diferencial na prática 
profissional); Professor Referência de 
Turma. Foram revisadas as práticas de 
estágio, com inserção de atividades 
integrativas que fortaleçam o vínculo entre 
ensino e serviço parceiro. 
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COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Acolhimento de docentes/discentes. 
SUGESTÕES: Otimizar as horas para 
coordenar o curso, sem comprometimento 
da sala de aula. 
PROVIDÊNCIAS: Redução da carga 
horária de aula. Priorização de ações pelo 
coordenador. Comunicação no início de 
cada semestre sobre o horário de 
atendimento). Incentivo ao preenchimento 
do Requerimento pelo aluno, na 
impossibilidade de atendimento pelo 
coordenador. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Metodologias de ensino e relação 
aluno/professor. 
SUGESTÕES: Formações sobre Didática 
do Ensino Superior e acompanhamento da 
Gestão Pedagógica (GEPE). 
PROVIDÊNCIAS: Convocação do corpo 
docente para participação em oficinas 
sobre metodologias ativas. Discussão 
acerca deste problema em reuniões de 
NDE e Colegiado. Participação do 
professor referência de turma como 
mediador. Efetivação das atividades 
integrativas entre as disciplinas por 
módulo ou por período, especialmente. 
Revisão odos instrumentos de avaliação 
utilizados.  

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 
EQUIPAMENTOS 

LABORATÓRIO /AULAS 
PRÁTICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
necessidade de melhorar a estrutura física, 
ambiente, equipamentos (computadores, 
projetores) e mobiliários (mesas, cadeiras, 
portas, armários). 
SUGESTÕES:  investimento mesmo que 
escalonado, começando pelas salas de aula 
com a manutenção nos aparelhos de ar 
condicionado (principal reclamação), 
pintura das salas, substituição de carteiras, 
reposição ou instalação de dispensadores 
para sabonete e álcool gel, substituição das 
lixeiras (tampa e pedal), com identificação 
dos resíduos, e outros. 
PROVIDÊNCIAS: acompanhamento do 
processo de reestruturação dos ambientes 
pelo gestor, setor responsável, 
coordenadores e CPA. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
instalações sanitárias e limpeza do 
ambiente, conforme demanda. 
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SUGESTÕES: limpeza, abastecimento 
regular com papel higiênico, papel toalha, 
sabão líquido e lixeira com tampa e pedal. 
Confecção de check list e calendário de 
limpeza e desinfecção, não somente das 
instalações sanitárias (como outras), sob a 
orientação do setor de Biossegurança. 
PROVIDÊNCIAS: Monitoração e 
supervisão pelos setores responsáveis. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: nº 
insuficiente de seguranças, principalmente 
no turno noturno. 
SUGESTÕES: aumentar o nº de 
seguranças. Determinar áreas reservadas 
para estacionamento de professores e 
coordenadores de curso. Intensificar a 
ronda no campus II. Melhorar a 
iluminação as áreas externas. 
PROVIDÊNCIAS: Monitoração e 
supervisão pelos setores responsáveis. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

TESOURARIAS 
BIBLIOTECA 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento. 
SUGESTÕES: formação para os 
funcionários. 
PROVIDÊNCIAS: Monitoração e 
supervisão pelos setores responsáveis. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento e qualidade do material. 
SUGESTÕES: formação para os 
funcionários, troca/avaliação dos serviços 
prestados, especialmente acerca da 
qualidade do material disponibilizado pela 
copiadora. 
PROVIDÊNCIAS: Monitoração e 
supervisão pelos setores responsáveis. 

 
 

Curso: Engenharia Civil   
Coordenador: Prof. Hernani Ciro Santana 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Projeto 
Pedagógico (Buscar apoio do GEPE). 
Extensão - Reduzida comunicação entre a 
comunidade civil e a acadêmica Baixo incentivo 
para alunos e professores. 
Pesquisa – Falta maior comunicação entre os 
docentes e departamentos com áreas correlatas e 
reduzido números de professores doutores. 
SUGESTÕES: Extensão - sugerimos uma 
mudança nas comunicações e um novo modelo 
para abordagens tanto para o professor, aluno e 
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comunidades no intuito de aumentar a sinergia 
entre os atores envolvidos. 
Envolver os discentes de forma mais efetiva ao 
meio acadêmico explorando a extensão como elo 
de ligação entre comunidade e academia 
PPC – Formulação de um corpo docente 
comprometido, responsável e interado com as 
atividades do NDE. 
PROVIDÊNCIAS: Incentivo imediato para os 
projetos de extensão, busca de parcerias e 
avaliação periódica das necessidades do 
mercado. No intuito de oferecer cursos, palestras 
e afins atualizadas e condizentes a realidade e o 
mercado local.   
Revisão do Projeto Pedagógico do Curso 
observando os itens previstos no instrumento de 
avaliação para fins de renovação de 
reconhecimento de forma a garantir na execução 
do curso os conceitos de qualidade exigidos. 
Ampliação de ações, oficinas, seminários, 
palestras, fóruns de análise e discussões, com a 
participação efetiva do corpo docente e discente 
e visando o fortalecimento da relação teoria-
prática, pesquisas/publicações cientificas e a e 
interdisciplinaridade acadêmica. Criar o Espaço 
Integrador das Engenharias-   ELO, com objetivo 
de atender as demandas dos cursos fortalecendo 
a interdisciplinar entre as Engenharias e prestar 
apoio didático aos alunos ingressantes através de 
assistência de professores e realizar oficinas de 
qualificação profissional.  
Implantação da avaliação global e do Seminário 
Integrador com tema central por semestre 
apresentado em fevereiro e julho (tema definido 
de acordo com a realidade local e mercado de 
trabalho, atualidades e atividades científicas 
intra/extramurais 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

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

 

CORPO 
DOCENTE 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Comprometimento do corpo docente, atendimento 
dos prazos para lançamentos de notas, bem como o 
regimento institucional. 
SUGESTÕES: Treinamento e conscientização do 
corpo docente. Cobrar o resultado dos treinamentos 
e afins. 
Valorização dos trabalhos e atividades 
desenvolvidas  
PROVIDÊNCIAS: Analisar o corpo docente 
quanto à quantidade, titulação, experiência 
profissional no magistério superior e na prática da 
de Engenharia Civil e os recursos materiais 
disponíveis para o curso garantindo uma relação 
adequada para o processo de ensino aprendizagem. 
Fazer um encontro com os professores no início de 
cada semestre letivo. 
Fomentar o contato entre os docentes e o GEPE. 
Lançar mão de advertências quando se fizer 
necessário.  

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 
SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Verificação 
da capacidade da sala x número de alunos 
matriculados, incluindo os dependentes. 
Manutenção dos sistemas de refrigeração das salas. 
Desperdício de energia, ar condicionado e lâmpadas 
ligadas em nenhum controle.   
SUGESTÕES: Incluir o número de alunos 
dependentes, manutenção periódica dos sistemas de 
refrigeração das salas. 
Verificar a situação das salas de aula e fazer os 
ajustes necessários no sentido de garantir 
quantidade e qualidade observando número de 
alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, 
dimensões em função das vagas 
previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 
comodidade. 
 PROVIDÊNCIAS: Verificar junto a Secretaria 
Acadêmica a quantidade de alunos matriculados 
com dependentes. 
Criar turma específica para os dependentes em 
disciplinas com grande índice de reprovação.  
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EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Ar 
Condicionado, Computadores, Notebook e 
DataShow, Cabeamento, internet e maquinas. 
SUGESTÕES: Manutenção dos equipamentos 
existentes. 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição de mais ar 
condicionados para substituir os que não têm 
conserto, aquisição de computadores e DataShow 
para atender aos professores e coordenações, bem 
como substituir os danificados. 
Realizar a substituição/ atualização de cabos de 
rede, computadores e afins no intuito de melhoria no 
desempenho acadêmico.  

LABORATÓRIO 
/AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhorar a 
qualidade das aulas práticas  
SUGESTÕES: Modernização dos laboratórios. 
PROVIDÊNCIAS: Inicialmente solicitar aos 
professores listagem de novos equipamentos, bem 
como sua finalidade. 
Propor trocas, reparos e substituição de 
equipamento quando necessário. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: É preciso 
criar alternativas para atrair a atenção dos alunos e 
conseguir se comunicar de forma real e produtiva 
dentro da sala de aula. 
SUGESTÕES: Criar estratégias para valorizar o 
uso de recursos midiáticos com a finalidade de 
oferecer aos alunos conteúdo e linguagem dinâmica 
que contribua para incentivar a sua participação. 
PROVIDÊNCIAS: Instalar Datashow em todas as 
salas de aulas. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 
PORTADORES 

COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Incorporar as 
normas técnicas de acessibilidade nos ambientes 
acadêmicos. 
SUGESTÕES: Usar o escritório Modelo do curso 
de Arquitetura e Urbanismo que trabalhando em 
conjunto com os cursos de Engenharias poderá 
apresentar melhores soluções. 
PROVIDÊNCIAS: Reunir com a equipe do 
Escritório Modelo e fazer um planejamento desta 
ação. Dentro de um projeto integrador entre 
disciplinas e cursos. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Carência de 
insumos e limpeza 
SUGESTÕES: Verificação diária/por turno se há 
necessidades  
PROVIDÊNCIAS: Atribuir está função a um 
funcionário 
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CANTINAS 

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

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Segurança 
do campus é precária. 
SUGESTÕES: Melhorar a segurança do 
campus. 
PROVIDÊNCIAS: Contratação de mais pessoal 
de segurança e que estes sejam alocados em áreas 
onde os professores e alunos utilizam e, que 
possuem pouca iluminação, como por exemplo 
no turno da noite na sala das coordenações. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

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

TESOURARIAS 

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

 

 

BIBLIOTECA 

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

SETOR DE 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Agilidade e 
melhoria na orientação sobre estágio e maior zelo 
com documentos entregues ou encaminhados ao 
setor. 
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SUGESTÕES: Setor de Estágio reunir os alunos no 
início do semestre letivo e informar sobre as normas 
de Estágio. 
Utilizar o protocolo web em referência a documentos 
recebidos e enviados. 
Ao mudar os procedimentos o Setor de Estágio deve 
informar às coordenações e orientadores de estágio. 
PROVIDÊNCIAS: Atribuir esta função ao Setor de 
estágio, orientando pela necessidade do protocolo 
web. 
Digitalização de serviços para agilizar processos. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  melhorar o 
atendimento.  
SUGESTÕES: Qualificação da mão de obra. 
PROVIDÊNCIAS: Qualificar os funcionários para 
melhor atendimento aos usuários.  
Estudar uma melhor localização da xerox para 
otimizar o tempo de espera e busca pelo serviço. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Aumentar, 
facilitar e fortificar o Estágio Supervisionado. 
SUGESTÕES: Estabelecer uma política 
institucional mais dinâmica para o Estágio 
Supervisionado. 
PROVIDÊNCIAS: Criar diretrizes dinâmicas que 
norteiam uma Política de Estágio Supervisionado e 
divulgá-la aos alunos e professores. 

 

 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO 

DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Critério na escolha 
das propostas e orientadores, prazo para elaboração, 
produção final para engrandecimento da UNIVALE, bem 
como do curso. 
SUGESTÕES: Manter a equipe de professores 
orientadores com horário pré-definido para os 
atendimentos. Incluir plantões com professores da área de 
leitura e produção de textos e metodologia. (Curso de 
Letras)  
PROVIDÊNCIAS: Formalizar com os orientadores, 
temas, horários de atendimento e a equipe para nortear a 
parte da escrita acadêmica. 
Destinar horas para orientação dos alunos. 
Incentivar a participação em eventos acadêmicos/ 
científicos.  
Incentivar os discentes a publicação de artigo cientifico 
como resultado do trabalho de conclusão de curso.   

VISITAS 
TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Quantidade e 
diversidade de visitas técnicas. 
SUGESTÕES: Expandir as visitas técnicas a todos os 
períodos, principalmente dos iniciais que estão ansiosos 
por vivência do curso. 
PROVIDÊNCIAS: Inicialmente solicitar aos 
professores de cada período sugestões de visitas técnicas 
e posteriormente agendar as mesmas antes do início do 
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semestre. Verificar as oportunidades de visitas técnicas 
junto aos nossos colaboradores (empresas) de estágios A 
UNIVALE disponibilizar verba para estas visitas. 
Propor que cada período tenha uma visita técnica pré 
agendada por semestre com um professor responsável   

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Comunicação de 
uma forma geral. Regimento Geral. Acesso às 
informações. Gestão da Qualidade. Dependência em 
disciplinas básicas fundamentais ao desenvolvimento das 
aptidões necessárias 
SUGESTÕES: Criar textos padrões institucionais. Que 
as informações sejam disponibilizadas a todos. Deve ser 
cumprido por todos. Não deve haver regras diferenciadas 
por cursos. Melhorar a qualidade e agilidade dos 
processos da UNIVALE. Dependências em disciplinas 
básicas fundamentais deverão serem cumpridas até no 
máximo 1 ano antes da conclusão do curso. 
PROVIDÊNCIAS: UNIVALE deve fazer um 
treinamento com todos os funcionários.  Não encaminhar 
para os coordenadores as demandas que podem ser 
solucionados pelo regimento. Por exemplo: 2ª chamada – 
existe a regra, mas se o coordenador autorizar ela pode ser 
alterada. Este é um dos exemplos. 
Sequenciar o Sistema de Gestão da Qualidade. Alteração 
Regimental sobre a dependência. 

 
Curso: Engenharia Civil e Ambiental   
Coordenador: Prof. Hernani Ciro Santana 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Projeto 
Pedagógico (Buscar apoio do GEPE). 
Extensão - Reduzida comunicação entre a 
comunidade civil e a acadêmica Baixo 
incentivo para alunos e professores. 
Pesquisa – Falta maior comunicação entre os 
docentes e departamentos com áreas correlatas 
e reduzido números de professores doutores. 
SUGESTÕES: Extensão - sugerimos uma 
mudança nas comunicações e um novo modelo 
para abordagens tanto para o professor, aluno e 
comunidades no intuito de aumentar a sinergia 
entre os atores envolvidos. 
Envolver os discentes de forma mais efetiva ao 
meio acadêmico explorando a extensão como 
elo de ligação entre comunidade e academia 
PPC – Formulação de um corpo docente 
comprometido, responsável e interado com as 
atividades do NDE. 
PROVIDÊNCIAS: Incentivo imediato para os 
projetos de extensão, busca de parcerias e 
avaliação periódica das necessidades do 
mercado. No intuito de oferecer cursos, 
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palestras e afins atualizadas e condizentes a 
realidade e o mercado local.   
Revisão do Projeto Pedagógico do Curso 
observando os itens previstos no instrumento 
de avaliação para fins de renovação de 
reconhecimento de forma a garantir na 
execução do curso os conceitos de qualidade 
exigidos. 
Ampliação de ações, oficinas, seminários, 
palestras, fóruns de análise e discussões, com a 
participação efetiva do corpo docente e 
discente e visando o fortalecimento da relação 
teoria-prática, pesquisas/publicações 
cientificas e a e interdisciplinaridade 
acadêmica. 
Criar o Espaço Integrador das Engenharias-   
ELO, com objetivo de atender as demandas dos 
cursos fortalecendo a interdisciplinar entre as 
Engenharias e prestar apoio didático aos alunos 
ingressantes através de assistência de 
professores e realizar oficinas de qualificação 
profissional. 
Implantação da avaliação global e do 
Seminário Integrador com tema central por 
semestre apresentado em fevereiro e julho 
(tema definido de acordo com a realidade local 
e mercado de trabalho, atualidades e atividades 
científicas intra/extramurais 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

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

POSTURA E 
DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Comprometimento do corpo docente, atendimento 
dos prazos para lançamentos de notas, bem como o 
regimento institucional. 
SUGESTÕES: Treinamento e conscientização do 
corpo docente. Cobrar o resultado dos treinamentos e 
afins. 
Valorização dos trabalhos e atividades desenvolvidas  
PROVIDÊNCIAS: Analisar o corpo docente quanto 
à quantidade, titulação, experiência profissional no 
magistério superior e na prática da de Engenharia 
Civil e Ambiental e os recursos materiais disponíveis 
para o curso garantindo uma relação adequada para o 
processo de ensino aprendizagem. 
Fazer um encontro com os professores no início de 
cada semestre letivo. 
Fomentar o contato entre os docentes e o GEPE. 
Lançar mão de advertências quando se fizer 
necessário.  

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Verificação da 
capacidade da sala x número de alunos matriculados, 
incluindo os dependentes. 
Manutenção dos sistemas de refrigeração das salas. 
Desperdício de energia, ar condicionado e lâmpadas 
ligadas em nenhum controle.   
SUGESTÕES: Incluir o número de alunos 
dependentes, manutenção periódica dos sistemas de 
refrigeração das salas. 
Verificar a situação das salas de aula e fazer os ajustes 
necessários no sentido de garantir quantidade e 
qualidade observando número de alunos por turma, 
disponibilidade de equipamentos, dimensões em 
função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 
conservação e comodidade. 
 PROVIDÊNCIAS: Verificar junto a Secretaria 
Acadêmica a quantidade de alunos matriculados com 
dependentes. 
Criar turma específica para os dependentes em 
disciplinas com grande índice de reprovação.  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Ar 
Condicionado, Computadores, Notebook e 
DataShow, Cabeamento, Internet e maquinas. 
SUGESTÕES: Manutenção dos equipamentos 
existentes. 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição de mais ar 
condicionados para substituir os que não têm 
conserto, aquisição de computadores e DataShow 
para atender aos professores e coordenações, bem 
como substituir os danificados. 
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Realizar a substituição/ atualização de cabos de rede, 
computadores e afins no intuito de melhoria no 
desempenho acadêmico.  

LABORATÓRIO 
/AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhorar a 
qualidade das aulas práticas  
SUGESTÕES: Modernização dos laboratórios. 
PROVIDÊNCIAS: Inicialmente solicitar aos 
professores listagem de novos equipamentos, bem 
como sua finalidade. 
Propor trocas, reparos e substituição de equipamento 
quando necessário. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: É preciso criar 
alternativas para atrair a atenção dos alunos e 
conseguir se comunicar de forma real e produtiva 
dentro da sala de aula. 
SUGESTÕES: Criar estratégias para valorizar o uso 
de recursos midiáticos com a finalidade de oferecer 
aos alunos conteúdo e linguagem dinâmica que 
contribua para incentivar a sua participação. 
PROVIDÊNCIAS: Instalar Datashow em todas as 
salas de aulas. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 
PORTADORES 

COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Incorporar as 
normas técnicas de acessibilidade nos ambientes 
acadêmicos. 
SUGESTÕES: Usar o escritório Modelo do curso de 
Arquitetura e Urbanismo que trabalhando em 
conjunto com os cursos de Engenharias poderá 
apresentar melhores soluções. 
PROVIDÊNCIAS: Reunir com a equipe do 
Escritório Modelo e fazer um planejamento desta 
ação. Dentro de um projeto integrador entre 
disciplinas e cursos. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Carência de 
insumos e limpeza 
SUGESTÕES: Verificação diária/por turno se há 
necessidades  
PROVIDÊNCIAS: Atribuir está função a um 
funcionário 

 

 CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 
qualidade nos produtos, reduzir o valor dos 
produtos comercializados, bem como a melhoria 
das instalações físicas das cantinas. 
SUGESTÕES: Solicitar maior qualidade nos 
produtos oferecidos com um valor mais acessível e 
propor através do Escritório Modelo uma melhoria 
da infraestrutura das cantinas. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar adequação de preço 
aos locatários das cantinas e propor melhorias na 
qualidade dos produtos.  
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SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Segurança 
do campus é precária. 
SUGESTÕES: Melhorar a segurança do campus. 
PROVIDÊNCIAS: Contratação de mais pessoal 
de segurança e que estes sejam alocados em áreas 
onde os professores e alunos utilizam e, que 
possuem pouca iluminação, como por exemplo no 
turno da noite na sala das coordenações. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

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

TESOURARIAS 

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

 

 

BIBLIOTECA 

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

SETOR DE 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Agilidade e 
melhoria na orientação sobre estágio e maior zelo com 
documentos entregues ou encaminhados ao setor. 
SUGESTÕES: Setor de Estágio reunir os alunos no 
início do semestre letivo e informar sobre as normas de 
Estágio. 
Utilizar o protocolo web em referência a documentos 
recebidos e enviados. 
Ao mudar os procedimentos o Setor de Estágio deve 
informar às coordenações e orientadores de estágio. 
PROVIDÊNCIAS: Atribuir esta função ao Setor de 
Estágio, orientando pela necessidade do protocolo 
web. 
Digitalização de serviços para agilizar processos. 

XEROX 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhorar o 
atendimento.  
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SUGESTÕES: Qualificação da mão de obra. 
PROVIDÊNCIAS: Qualificar os funcionários para 
melhor atendimento aos usuários.  
Estudar uma melhor localização da xerox para otimizar 
o tempo de espera e busca pelo serviço. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Aumentar, 
facilitar e fortificar o Estágio Supervisionado. 
SUGESTÕES: Estabelecer uma política institucional 
mais dinâmica para o Estágio Supervisionado. 
PROVIDÊNCIAS: Criar diretrizes dinâmicas que 
norteiam uma Política de Estágio Supervisionado e 
divulgá-la aos alunos e professores. 

 

 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  Critério na 
escolha das propostas e orientadores, prazo para 
elaboração, produção final para engrandecimento da 
UNIVALE, bem como do curso. 
SUGESTÕES: Manter a equipe de professores 
orientadores com horário pré-definido para os 
atendimentos. Incluir plantões com professores da área 
de leitura e produção de textos e metodologia. (Curso 
de letras)  
PROVIDÊNCIAS: Formalizar com os orientadores, 
temas, horários de atendimento e a equipe para nortear 
a parte da escrita acadêmica. 
Destinar horas para orientação dos alunos. 
Incentivar a participação em eventos acadêmicos/ 
científicos.  
Incentivar os discentes a publicação de artigo cientifico 
como resultado do trabalho de conclusão de curso.   

VISITAS 
TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Quantidade e 
diversidade de visitas técnicas. 
SUGESTÕES: Expandir as visitas técnicas a todos os 
períodos, principalmente dos iniciais que estão ansiosos 
por vivência do curso. 
PROVIDÊNCIAS: Inicialmente solicitar aos 
professores de cada período sugestões de visitas 
técnicas e posteriormente agendar as mesmas antes do 
início do semestre. Verificar as oportunidades de visitas 
técnicas junto aos nossos colaboradores (empresas) de 
estágios A UNIVALE disponibilizar verba para estas 
visitas. 
Propor que cada período tenha uma visita técnica pré 
agendada por semestre com um professor responsável   

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Comunicação de 
uma forma geral; Regimento Geral. Acesso às 
informações. Gestão da Qualidade. Dependência em 
disciplinas básicas fundamentais ao desenvolvimento 
das aptidões necessárias 
SUGESTÕES: Criar textos padrões institucionais. Que 
as informações sejam disponibilizadas a todos. Deve ser 
cumprido por todos. Não deve haver regras 
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diferenciadas por cursos. Melhorar a qualidade e 
agilidade dos processos da UNIVALE. Dependências 
em disciplinas básicas fundamentais deverão serem 
cumpridas até no máximo 1 ano antes da conclusão do 
curso. 
PROVIDÊNCIAS: UNIVALE deve fazer um 
treinamento com todos os funcionários. Não 
encaminhar para os coordenadores as demandas que 
podem ser solucionados pelo regimento. Por exemplo: 
2ª chamada – existe a regra, mas se o coordenador 
autorizar ela pode ser alterada. Este é um dos exemplos. 
Sequenciar o Sistema de Gestão da Qualidade. 
Alteração Regimental sobre a dependência. 

 
 

Curso: Engenharia de Produção 
Coordenador: Profª. Rossana Cristina Ribeiro Morais 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhorar a divulgação do PPC para os 
alunos. Melhor divulgação das regras das 
atividades complementares. Implementar 
novos projetos de pesquisa e extensão no 
âmbito do curso. 
SUGESTÕES: Fazer parcerias com outros 
cursos para o desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares. 
PROVIDÊNCIAS: Apresentar o novo PPC 
para os alunos; Estimular o corpo docente, 
em parceria com outros cursos, a 
desenvolverem novos projetos de pesquisa 
que envolvam as áreas de interesse da Eng. 
de Produção. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhor divulgação das ações da coordenação 
e do NDE. 
PROVIDÊNCIAS: Traçar planos de 
divulgação das ações; Envolver mais os 
representantes de turma nas definições do 
curso. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

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

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Equipamentos e material de laboratório. 
PROVIDÊNCIAS: Definir uma política de 
atualização dos equipamentos dos 
laboratórios, bem como a compra de insumos 
para as aulas práticas serem realizada em 
tempo hábil. 
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RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PROVIDÊNCIAS: Instalar recursos 
audiovisuais nas salas de aula. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar e aumentar os 
pontos de acessibilidade no Campus 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar a limpeza dos 
sanitários; Manter papel higiênico e sabão 
nas instalações sanitárias. 

CANTINAS 

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

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

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

TESOURARIAS 

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

SETOR DE 
ESTÁGIOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento, agilidade, troca de 
informações. 
SUGESTÕES: Reformular o setor buscando 
mais agilidade nos processos e fornecendo 
informações mais claras e seguras para os 
alunos. O SETOR DE ESTÁGIO é o setor 
institucional que tem maior índice de 
reclamação por parte tanto de alunos quanto 
de professores. O processo para uma empresa 
efetivar parceira com a UNIVALE está tão 
lento, que as mesmas têm preferido fazer 
seus contratos de estágio com nossos alunos 
via CIEE.  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento e número de máquina para os 
alunos. 
SUGESTÕES: Abrir mais um ponto de 
xerox no campus para atendimento aos 
alunos. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número de vagas. 
PROVIDÊNCIAS: Visitar empresas que 
tem potencial para a oferta de vagas de 
estágio para os alunos da Eng. de Produção. 
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TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Apresentar propostas de TCC’s para os 
alunos. 
PROVIDÊNCIAS: Realizar oficinas que 
auxiliem no processo de construção do TCC. 

VISITAS TÉCNICAS 

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

 
 

Curso: Engenharia Elétrica 
Coordenador: Prof. Gyovane Alves Armondes 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Projeto pedagógico. 
SUGESTÕES: Está sendo elaborada a 
atualização do PPC. 
PROVIDÊNCIAS: Alterações do PPC 
estão sendo executadas junto ao 
departamento responsável (GEPE). 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

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

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 

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

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

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

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Tempo de uso de equipamentos. 
SUGESTÕES: Atualização de 
equipamentos de laboratório. 
PROVIDÊNCIAS: Em acordo com as 
demais engenharias e a diretoria executiva 
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FPF foi feita a solicitação de 
atualização/aquisição de equipamentos 
voltados ao ensino. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Renovação dos equipamentos de uso dos 
alunos. 
SUGESTÕES: Manutenção/substituição 
dos equipamentos avariados. 
PROVIDÊNCIAS: Manutenção corretiva 
dos equipamentos. Em acordo com as 
demais engenharias e a diretoria executiva 
FPF foi feita a solicitação de 
atualização/aquisição de equipamentos dos 
laboratórios. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

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

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

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

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

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

CANTINAS 

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

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

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

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

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

TESOURARIAS 

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

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Tempo de atendimento/filas. 
SUGESTÕES: Aumentar número de 
funcionários para atendimento. 
PROVIDÊNCIAS: Negociar junto à 
terceirizada um esquema melhor de 
atendimento ao aluno. A reprografia estará 
sendo realocada para um novo ambiente que 
irá proporcionar também melhoras no 
atendimento. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

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

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

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

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número de visitas abaixo do ideal. 
SUGESTÕES: Elaborar calendário de 
visitas obrigatórias. 
PROVIDÊNCIAS: Negociar junto à 
fundação recursos para o cumprimento das 
metas, embora já se tenha aumentado o 
número de visitas técnicas no semestre. 
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Curso: Farmácia 
Coordenador: Prof. Rafael Silva Gama 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Normas das Atividades Complementares 
SUGESTÕES: Reformular As Normas das 
Atividades Complementares.  
PROVIDÊNCIAS: Convocar O NDE para 
proposição de novas Normativas das 
Atividades Complementares. Após 
deliberação do colegiado de curso, realizar 
ampla divulgação. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Relação acadêmica com o 6º período. 
SUGESTÕES: apresentar as competências 
da coordenação de curso. 
PROVIDÊNCIAS: Elaborar material 
informativo sobre as competências da 
coordenação de curso, realizar reuniões com 
o 6º período para auxiliar de perto as 
dificuldades da turma. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Interdisciplinaridade.  
SUGESTÕES: promover atividades 
acadêmicas em módulos. 
PROVIDÊNCIAS: Convocar o NDE para 
discutir propostas de atividades acadêmicas 
em módulo, com a finalidade de ampliar a 
visão interdisciplinar do ensino. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Controle de temperatura e uso do ar 
condicionado.  
SUGESTÕES: Instalar sistema de controle 
de temperatura do ar condicionado em cada 
sala. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar à Reitoria e 
FPF a instalação de sistema de controle de 
temperatura e uso do ar condicionado. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Manutenção preventiva de equipamentos de 
laboratórios. 
SUGESTÕES: Criar plano de manutenção 
preventiva de equipamentos. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar à Reitoria, a 
criação de um plano de manutenção 
preventiva de equipamentos. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Climatização. 
SUGESTÕES: Instalar ar condicionado ou 
climatizador nos laboratórios, tendo avaliado 
o risco. 
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PROVIDÊNCIAS: Avaliar o risco de uso de 
ar condicionado ou climatizadores em 
laboratórios e dar parecer à Reitoria , 
PROACAD e ASGRAD quanto ao uso destes 
equipamentos. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Projetor de slides. 
SUGESTÕES: Aquisição de projetor para 
cada sala de aula e disponibilizar internet Wi-
Fi no campus. 
PROVIDÊNCIAS: Verificar junto a 
ASGRAD e PROACAD a possibilidade de 
instalação de projetor de slides nas salas de 
aula, bem como disponibilizar internet Wi-Fi 
no campus.  

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Sinalização para portadores de necessidades 
visuais.  
SUGESTÕES: Instalar sinalizadores em alto 
relevo para identificar trajetórias e locais. 
PROVIDÊNCIAS: Comunicar à FPF da 
necessidade de instalar sinalizadores em alto 
relevo para identificar trajetórias e locais. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Higienização e manutenção de papel toalha e 
sabonete líquido. 
SUGESTÕES: Apresentar à FPF a 
importância de higienização de instalações 
sanitárias. 
PROVIDÊNCIAS: Elaborar em conjunto 
com alunos (preferencialmente aqueles que 
estão cursando microbiologia) relatório de 
riscos de transmissão de doenças por falta de 
higienização de ambientes e encaminhar à 
FPF, Reitoria e PROACAD. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento.  
SUGESTÕES: Treinamento para 
atendimento ao público. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar aos 
responsáveis pela cantina, que façam 
treinamentos com seus funcionários. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número de seguranças. 
SUGESTÕES: instalar câmeras. 
PROVIDÊNCIAS: Indicar à FPF a 
instalação de câmeras de segurança. 

SETOR DE ESTÁGIO 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento e comunicação com alunos e 
coordenadores de estágio.  
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SUGESTÕES: Realizar encontros mensais 
com os coordenadores de estágio. Participar 
de treinamento para atendimento ao público.  
PROVIDÊNCIAS: Indicar à Pró-reitoria a 
necessidade de melhorias no atendimento e 
transferência de informações. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento ao público. 
SUGESTÕES: ampliar o número de 
funcionários. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar solicitação 
dos alunos à FPF. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Divulgação de vagas de estágio. 
SUGESTÕES: Enviar tabela de vagas de 
estágio e empresas conveniadas. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar à coordenadora 
de estágio o envio de planilha com vagas de 
estágio e empresas conveniadas. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Visitas técnicas para períodos iniciais. 
SUGESTÕES: Indicar visitas técnicas para 
períodos iniciais do curso.  
PROVIDÊNCIAS: Conscientizar os 
professores sobre a importância das visitas 
técnicas para o desenvolvimento acadêmico. 
 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Avaliação do Seminário Interdisciplinar. 
Atendimento de professores referência. 
Formulação de questões da avaliação global. 
SUGESTÕES: Discutir modelos de 
avaliação nos outros cursos. Criar documento 
que institui atribuições do professor 
referência. Indicar formulação de questões 
interdisciplinares. 
PROVIDÊNCIAS: Convocar NDE para 
reconstruir os critérios de avaliação do 
INTERFARMA, definir  atribuições do 
professor referência e propor modelos de 
questões interdisciplinares. 

 
Curso:  Fisioterapia  
Coordenadora:  Profª. Vanessa Loyola Lopes 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO 
EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
“Não há mudança no formato do 
Seminário Interdisciplinar e Avaliação 
Global” 
SUGESTÕES: solicitamos aos alunos 
sugestões de mudanças. 
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PROVIDÊNCIAS: Modificamos os 
regulamentos do SI e da Avaliação 
Global, tentando tornar o nosso aluno 
mais ativo e protagonista dos seus 
estudos. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
“Coordenador não dá conta de atender 
todas as necessidades. ” 
PROVIDÊNCIAS: Comunicação no 
início de cada semestre sobre o horário 
de atendimento (feito no início de cada 
semestre). A presença da secretária na 
coordenação deve amenizar esta 
dificuldade. 
A implantação do professor referência 
por período. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhorar a didática e a relação 
professor X aluno. 
SUGESTÕES: Formações sobre 
Didática do Ensino Superior.  
PROVIDÊNCIAS: Ao entregar o 
relatório da CPA para os professores 
com fragilidade na questão pedagógica 
foi proposto pela Coordenação que 
agendem com o GEPE um horário para 
orientação para o próximo semestre. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Necessidade de melhorar a estrutura 
física em todos os aspectos e limpeza 
diária do ambiente mobiliário. 
SUGESTÕES:  Investimento mesmo 
que escalonado, começando pelas salas 
de aula com a manutenção nos 
aparelhos de ar condicionado (principal 
reclamação), pintura das salas, carteiras 
e outros. 
PROVIDÊNCIAS: Em reunião com os 
alunos sobre a avaliação da CPA será 
colocado que essa demanda é de 
conhecimento da Coordenação/CPA e 
que providências serão tomadas. 

EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Manutenção dos equipamentos dos 
laboratórios e de uso comum do curso. 

LABORATÓRIO /AULAS 
PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
“A condição do anatômico está 
precária, em função de superlotação e 
da situação das peças, principalmente 
os cadáveres, sem condição de estudar, 
além dos horários de estudos 
incompatíveis com os nossos. ”  
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SUGESTÕES: Manutenção das peças 
e/ou aquisição de novas. Rodízio de 
horários de estudos por curso. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Investimento em recursos audiovisuais. 
SUGESTÕES: Investimento mesmo 
que escalonado. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza, abastecimento regular com 
papel higiênico, papel toalha e sabão 
líquido. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Existindo um contrato exigir condições 
higiênico-sanitárias de funcionamento, 
variedade de alimentos saudáveis. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Nº insuficiente de seguranças, 
principalmente no turno noturno. 
SUGESTÕES: Aumentar o nº de 
seguranças. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento. 
SUGESTÕES: formação para os 
funcionários. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento. 
SUGESTÕES: Formação para os 
funcionários. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento. Biblioteca muito quente. 
SUGESTÕES: Formação para os 
funcionários. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento. Divulgação de estágios. 
SUGESTÕES: Formação para os 
funcionários. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento. 
SUGESTÕES: Formação para os 
funcionários, troca/mudança da 
prestadora de serviço. 

VISITAS TÉCNICAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
A UNIVALE poder custear as visitas 
técnicas, quando contempladas no PPC. 
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Curso: Letras 
Coordenadora: Profª. Julianna Silva Glória 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: este 
teve elevado grau de satisfação por parte de 
docentes e discentes. 
SUGESTÕES: elaboração de mais 
projetos de envolvimento com a 
comunidade que se traduzam em atividades 
de extensão e pesquisa; ampliar campo de 
ação do curso em termos de Extensão e 
Pesquisa. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: este 
teve elevado grau de satisfação por parte de 
docentes e discentes. 
SUGESTÕES: mais proximidade ainda 
com os alunos, lecionando para a turma do 
curso. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: este 
teve elevado grau de satisfação por parte de 
docentes e discentes. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
manutenção de ar condicionado; limpeza 
das salas de aula. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
melhorar qualidade das carteiras escolares. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
melhorar qualidade de computadores. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
aumentar equipamento de multimídia nas 
salas de aula. 
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SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
falta papel higiênico, toalha descartável e 
sabonete nas instalações. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
falta mais segurança circulando no Campus 
II. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
nenhum registro a esse respeito. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS:  Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
falta periódicos e obras sobre a língua 
inglesa. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
falta atendimento de qualidade. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: falta 
atendimento de qualidade; equipamento 
adequado para seu funcionamento; local 
superlotado. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

GRUPOS 
OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: este 
teve elevado grau de satisfação por parte de 
docentes e discentes. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 
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TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: este 
teve elevado grau de satisfação por parte de 
docentes e discentes. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
reclamação quanto ao custo das propostas 
de visita. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: Nada a fazer visto 
encerramento do curso. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
reclamações quanto ao encerramento do 
curso de Letras. 
SUGESTÕES: nenhuma sugestão 
encontrada. 
PROVIDÊNCIAS: diálogo com os 
gestores, refletindo sobre a possibilidade 
de participação em vestibular de verão. 

 
 

Curso: Nutrição 
Coordenadora: Profª. Enara Cristina Silva Glória Roberto 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
disponibilização do projeto pedagógico 
aos discentes. Os demais pontos são 
reconhecidos pelos alunos. 
PROVIDÊNCIAS: disponibilização pelo 
GEPE do PPC para apresentação aos 
alunos. Enviamos o PPC em setembro 
para correções e não ocorreu o retorno até 
o momento. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: fui 
bem avaliada. Contudo devemos sempre 
pensar em melhorar a gestão e colocar o 
curso em evidência. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
diminuir a carga de trabalhos e o nº de 
slides nas aulas/ alguns professores. 
SUGESTÕES: formação para os 
professores/GEPE, pois os professores 
não têm formação pedagógica. 
PROVIDÊNCIAS: em reunião de 
Colegiado do Curso ficou acordado que os 
únicos trabalhos em grupo em grupo serão 
a Atividade Modular e Seminário 
Interdisciplinar. 
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ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
necessidade de melhorar a estrutura física 
em todos os aspectos, a limpeza diária do 
ambiente e o mobiliário. 
SUGESTÕES: investimento mesmo que 
escalonado, começando pelas salas de 
aula com a manutenção nos aparelhos de 
ar condicionado (principal reclamação), 
pintura das salas, carteiras e outros. 
PROVIDÊNCIAS: repassar essa 
fragilidade a CPA. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
necessidade de investimento na aquisição 
de equipamentos para os laboratórios 
específicos do curso, pois temos utilizado 
equipamentos da UFJF Campus 
Governador Valadares, com o limitante de 
sempre estar pedindo autorização para 
utilização e saída desses equipamentos 
para atividades externas, na maioria das 
vezes não dá certo. 
SUGESTÕES: Aquisição dos 
equipamentos. 
PROVIDÊNCIAS: tem sido colocado 
como prioridade no SIU GESTÃO, como 
necessidade de investimento. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
necessidade de investimento na 
adequação do Ambulatório de Nutrição 
para as aulas de Avaliação Nutricional.   
SUGESTÕES: Adequação do espaço. 
PROVIDÊNCIAS: registro através de 
Comunicação Interna (CI) à FPF. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
necessidade de investimento na aquisição 
de equipamentos multimídia para melhor 
disponibilidade aos professores. 
SUGESTÕES: aquisição dos recursos 
audiovisuais, disponibilização de mais 
funcionários no turno noturno para 
atender aos professores. 
PROVIDÊNCIAS: em 2017/1 será 
colocado no SIU GESTÃO. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
instalações físicas para portadores de 
necessidades especiais. 
SUGESTÕES: divulgação das 
instalações que já existem na UNIVALE e 
investimento no elevador do ED02. 
PROVIDÊNCIAS: comunicação à CPA 
da fragilidade apontada pelos discentes na 
avaliação. 
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INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
limpeza, disponibilização de papel 
higiênico, papel toalha. 
SUGESTÕES: dividir melhor a escala de 
trabalho dos funcionários responsáveis 
pela limpeza e reposição dos materiais nos 
sanitários. 
PROVIDÊNCIAS: encaminhamento 
deste relatório para CPA, fragilidade 
reincidentes. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento, higiene e maior variedade de 
produtos. 
SUGESTÕES: rever os contratos já 
existentes colocando regras mais claras 
quanto aos pontos acima mencionados. 
PROVIDÊNCIAS: encaminhamento 
deste relatório para CPA, fragilidade 
reincidente. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
aumentar a quantidade de pessoal para 
fazer a segurança no Campus. 
SUGESTÕES: contratação 
PROVIDÊNCIAS: encaminhamento 
deste relatório para CPA, fragilidade 
reincidente. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento nos setores administrativos 
da UNIVALE. 
SUGESTÕES: promover capacitação e 
até troca de funcionários se necessário. 
PROVIDÊNCIAS: encaminhamento 
deste relatório para CPA, fragilidade 
reincidente. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento nos setores administrativos 
da UNIVALE. 
SUGESTÕES: promover capacitação e 
até troca de funcionários se necessário. 
PROVIDÊNCIAS: encaminhamento 
deste relatório para CPA, fragilidade 
reincidente. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento nos setores administrativos 
da UNIVALE. 
SUGESTÕES: promover capacitação e 
até troca de funcionários se necessário. 
PROVIDÊNCIAS: encaminhamento 
deste relatório para CPA, fragilidade 
reincidente. 
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SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento nos setores administrativos 
da UNIVALE. 
SUGESTÕES: promover capacitação e 
até troca de funcionários se necessário. 
PROVIDÊNCIAS: encaminhamento 
deste relatório para CPA, fragilidade 
reincidente. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento nos setores administrativos 
da UNIVALE. 
SUGESTÕES: repensar o contrato de 
prestação de serviço da empresa/xérox em 
relação à UNIVALE. 
PROVIDÊNCIAS: encaminhamento 
deste relatório para CPA, fragilidade 
reincidente. 

 
 

Curso:  Odontologia 
Coordenadora: Profª. Elaine Toledo Pitanga Fernandes  

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Divulgação do PPC junto aos discentes, 
destacando os projetos de pesquisa e a 
participação na iniciação científica, bem 
como as atividades de extensão, estágios e 
atividades complementares realizadas no 
curso de odontologia. Divulgação dos 
resultados da Avaliação Institucional 
(Feedback) aos docentes e discentes. 
SUGESTÕES: Definir estratégias para o 
incremento da divulgação do PPC e demais 
atividades do curso. Elaborar uma síntese 
das principais fragilidades/pontos a serem 
aperfeiçoados, apontados por discentes e 
docentes, na avaliação do curso em 2016 e 
as devidas providências em relação a estas 
demandas. Apresentação deste documento 
aos discentes pelo professor referência de 
cada período objetivando mostrar aos 
mesmos a importância deste processo 
avaliativo. Apresentação deste documento 
aos docentes pelo coordenador do curso. 
 PROVIDÊNCIAS:  Reunião com NDE 
para planejamento e definição das datas 
para realização das  atividades acima 
descritas. 
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COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Divulgação das atribuições do professor 
referência junto aos docentes e discentes. 
Divulgação das atribuições do 
representante de turma junto aos docentes e 
discentes. 
 SUGESTÕES: Reunião do coordenador 
com corpo docente e com cada período do 
curso para a apresentação das atribuições 
acima citadas. Divulgação da agenda de 
reuniões da coordenação com os 
representantes de turma para todos os 
discentes para o encaminhamento das 
demandas. Realizar um levantamento dos 
atendimentos e demandas mais frequentes 
apresentadas pelos discentes. Implementar 
e divulgar agenda de reuniões (Colegiado, 
NDE, representantes, 
ASGRAD/PROACAD) da coordenação 
para discentes e docentes 
PROVIDÊNCIAS: Divulgar a agenda de 
atendimento junto à comunidade 
acadêmica. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Critérios de avaliação dos estágios 
supervisionados. Critérios de avaliação das 
disciplinas práticas.  Comprometimento do 
docente na realização das atividades 
acadêmicas. Relação interpessoal 
docente/discente. 
SUGESTÕES: Implementar agenda de 
reuniões com as equipes de professores dos 
Estágios Supervisionados visando discutir 
e redefinir os critérios de avaliação diários.  
Implementar agenda de reuniões do 
professor referência com as equipes de 
professores das diferentes disciplinas do 
período, visando a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. Implementar um 
Núcleo de Apoio Pedagógico do Curso de 
Odontologia, conforme determinação do 
MEC. Implementar agenda de reuniões do 
professor referência com as equipes de 
professores das diferentes disciplinas do 
período, visando a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem.  Viabilizar e 
sistematizar a discussão sobre 
Metodologias Ativas e diferentes formas de 
avaliações da aprendizagem. Incentivar a 
verificação de aprendizagem diária nas 
salas de aulas com a finalidade de diluir os 
pontos e amortizar/diminuir os valores das 
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provas oficiais. Promover uma palestra 
sobre relações interpessoais com todo o 
corpo docente. Apresentar e divulgar 
experiências pedagógicas exitosas dos 
professores do curso durante as reuniões da 
coordenação com o corpo docente, visando 
a valorização do professor e melhoria do 
processo ensino-aprendizagem. 
PROVIDÊNCIAS: Reunião com NDE 
para planejamento e estabelecimento de 
cronograma para realização das atividades 
acima descritas. Reunião com a 
PROACAD visando a implementação do 
Núcleo de Apoio Pedagógico da 
Odontologia ou da Saúde. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza, climatização E carteiras sem 
condições de uso. 
SUGESTÕES: Não se aplica. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar para 
Direção Executiva da FPF e Departamento 
de Campi (DEC) as demandas para as 
providências necessárias.  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Reposição dos bicos de seringa tríplice dos 
laboratórios e clínicas. Reposição de 
suportes de manequins (BOBs) dos 
laboratórios de Dentística e Prótese. 
Climatização dos laboratórios pré-clínicos 
e de anatomia. Manutenção e aquisição de 
mobiliários dos laboratórios. 
SUGESTÕES: Manutenção periódica dos 
equipamentos dos laboratórios e clínicas.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar para 
Direção Executiva da FPF e Departamento 
de Campi (DEC) as demandas para as 
providências necessárias. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Reparos e aquisição de equipamentos dos 
laboratórios pré-clínicos. Climatização dos 
laboratórios pré-clínicos e de Anatomia. 
SUGESTÕES: Reforma do teto dos 
Laboratórios de Odontologia II e III (F12) 
e instalação de ventiladores novos ou 
climatizadores. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar para 
Direção Executiva da FPF e Departamento 
de Campi (DEC) as demandas para as 
providências necessárias. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Infraestrutura das salas de multimídias 
(Climatização e equipamentos). Qualidade 
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dos equipamentos de multimídias dos 
auditórios. Quantidade de equipamentos de 
multimídias a serem disponibilizados para 
os professores. 
SUGESTÕES: Aquisição de 
equipamentos de multimídia e melhoria da 
qualidade da climatização. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar 
demandas para Direção Executiva da FPF 
para as providências necessárias. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Viabilizar o acesso para deficientes visuais 
e auditivos. 
SUGESTÕES: Sinalização específica para 
os deficientes visuais e auditivos.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar 
demandas para Direção Executiva da FPF 
para as providências necessárias.  

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza dos banheiros. Materiais de 
higiene pessoal  
SUGESTÕES: Aquisição de materiais de 
higiene pessoal. Promover uma campanha 
de conscientização de utilização das 
instalações sanitárias.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar 
demandas para as chefias dos  setores 
responsáveis . 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADOS:  
Higiene. Variedade do Cardápio. 
Qualidade da comida e lanche.  
Diversificação nas formas de pagamento. 
Preços praticados. 
SUGESTÕES: A FPF repassar estas 
reclamações ara o responsável pelas 
cantinas 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar 
demandas para os setores responsáveis. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Iluminação. Número de vigilantes  
SUGESTÕES: Dar o feedback para o 
chefe do setor de Segurança Patrimonial. 
PROVIDÊNCIAS: Não se aplica. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número insuficiente de livros / Periódicos. 
Qualidade da internet. Climatização. 
SUGESTÕES: Dar o feedback para a 
chefia deste setor. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Educação dos funcionários. Preço alto. 
Atendimento ruim. Número reduzido de 
funcionários  
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SUGESTÕES: Dar o feedback para chefia 
deste setor. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar 
demandas para Reitoria e Diretoria 
Executiva.  

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Divulgação dos TCC’s apresentados pelos 
alunos para os demais discentes do curso. 
SUGESTÕES: Socializar os Trabalhos de 
Conclusão de Cursos com alunos de 
períodos iniciais. 
PROVIDÊNCIAS: Reunião com NDE 
para planejamento e definição desta 
proposta.  

ESTERELIZAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS: 
Nota: Foi realizado em 2016-2 a reforma 
da estrutura física do espaço interno e 
aquisição de nova autoclave. 

 
 

Curso: Pedagogia 
Coordenadora: Profª. Renata Greco de Oliveira 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Nosso 
projeto encontra-se em reelaboração. 
SUGESTÕES: Incorporar adequações de 
propostas de estágio e AACC, além da 
formação continuada exigida nas novas 
diretrizes, articulando ensino, pesquisa e 
extensão. 
PROVIDÊNCIAS: Finalizar o novo PCC até 
maio de 2017. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento aos estudantes. Acompanhamento 
das turmas. Acompanhamento do trabalho 
docente. 
SUGESTÕES: Investir na atuação dos 
professores referências. Retomar o café com a 
coordenação e fortalecer a participação dos 
representantes de turma no Colegiado. 
PROVIDÊNCIAS: Acompanhar de perto a 
elaboração de provas e planos de ensino, bem 
como a distribuição de pontuação no portal dos 
professores. Visitar as turmas no início do 
semestre para acolher as turmas, elaborar 
estratégias e estreitar relações. Otimizar 
atendimento na coordenação via professores 
referência. Reunir periodicamente com os 
professores referência para acompanhamento 
sistemático das turmas e demandas de 
estudantes. 
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CORPO 
DOCENTE 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Processos didáticos e avaliativos. 
SUGESTÕES: Orientação da coordenação e 
formação continuada para todos. 
PROVIDÊNCIAS: Além das ações da 
coordenação junto ao corpo docente, 
aprofundar saberes pedagógicos do ensino 
superior através de um Grupo de Estudos sobre 
Tempo Universidade / Tempo Comunidade. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza. Ar condicionado. 
SUGESTÕES: Solicitar manutenção do setor. 
PROVIDÊNCIAS: Manutenção do setor 
responsável. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Laboratório de informática. 
SUGESTÕES: Aquisição de equipamentos 
mais atuais. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Funcionamento do LAD e da Brinquedoteca 
para atendimento aos alunos, organização dos 
eventos do curso e realização de aulas. 
SUGESTÕES: Organizar a sala. 
Disponibilizar monitor/estagiário para apoio à 
coordenação dos setores. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar solicitação. 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Equipamentos dos auditórios. 
SUGESTÕES: Melhor manutenção. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar manutenção. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Mato 
alto. Iluminação 
SUGESTÕES: Ascender luzes, sobretudo dos 
lugares mais ermos, e manter o capim baixo. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 
acervo referente à Pedagogia já está ficando 
defasado. 
SUGESTÕES: Em função de novo projeto / 
nova matriz, fazer levantamentos bibliográficos 
e indicação de aquisições de livros. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento aos estudantes. Agilizar 
documentação. 
SUGESTÕES: Treinamento para funcionários 
que atendem nossos alunos. Desburocratização 
dos processos 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Preço e 
atendimento. 
Oferta de outros serviços como impressão em 
papéis maiores ou colorida. 
SUGESTÕES: Negociação do preço e dos 
serviços. Treinamento para o atendimento. 
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Curso: Psicologia 
Coordenador: Prof. Omar de Azevedo Ferreira 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Projeto pedagógico foi reformulado em 
2016, porem ainda não temos resultados 
das alterações reformuladas. Ampliar a 
inserção do curso no campo da extensão 
(novos projetos).  Ampliar a participação 
das atividade complementares. 

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Em 2016 o curso passou a contar com o 
professor apoio à coordenação, o que tem 
melhorado o tempo para atendimento ao 
aluno, porem precisa ser aperfeiçoado. 
SUGESTÕES: priorizar o tempo de 
atendimento frente ao aluno, diante das 
demandas institucionais. 

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
relação professor / alunos, lançamento de 
notas e atividades. 
SUGESTÕES: melhorar relacionamento 
com alunos, priorizar lançamento de notas 
e atividades atendendo a prazos 
institucionais. 
PROVIDÊNCIAS: Treinamento e 
conscientização. Formação continuada 
para professores. 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Limpeza, climatização, mobiliário. 
SUGESTÕES: priorizar limpeza entre o 
horário vespertino e noturno. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Ar 
condicionado, pincel, quadro, carteiras. 
SUGESTÕES: manutenção e 
substituição de alguns itens. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
SPA salas de atendimento e ludoterapia, 
climatização, secretaria. 
SUGESTÕES: Melhorar a climatização 
nas salas.  

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
data show sala de aula, multimídias nos 
ambientes (áudio e vídeo). 
SUGESTÕES: Aquisição de novos 
equipamentos e manutenção. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
acesso também para deficientes visuais e 
auditivos.  
SUGESTÕES: sinalização específica 
para os casos citados. 
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INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
limpeza, materiais de higiene pessoal, 
sinalização, portas, acentos, torneiras. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Higiene e limpeza, atendimento, cardápio, 
atenção aos horários de maior movimento. 
SUGESTÕES: cuidados com 
manipulação e conservação de alimentos, 
treinamento para atendentes, diversificar 
o cardápio. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
contato com os seguranças, locais de 
pouca iluminação. 
SUGESTÕES: disponibilizar aos 
coordenadores e professores um número 
de contato fácil com os seguranças, 
iluminação de estacionamentos e poda de 
arvores. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
informações sobre todos os tipos 
serviços oferecidos.  
SUGESTÕES: disponibilizar a todos 
informativo de descrição detalhada dos 
serviços prestados. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
informações sobre os todos os tipos 
serviços oferecidos.  
SUGESTÕES: disponibilizar a todos 
informativo de descrição detalhada dos 
serviços prestados. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
número de funcionários no setor, sistema 
eletrônico de alerta de atraso na entrega 
dos livros. 
SUGESTÕES: aumentar o número de 
funcionários no setor, retornar com o 
sistema eletrônico de alerta de atraso na 
entrega dos livros. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
número de funcionários no setor, tempo 
de análise de documentos, tramitação de 
documentos convênios e termos, retorno 
dos processos de convenio, revisão do 
modelo de relatório padrão de estágio.  
SUGESTÕES: implantar processos de 
qualidade no atendimento, aperfeiçoar o 
tempo de análise de documentos relativos 
aos estágios, simplificar a tramitação de 
documentos convênios e termos de 
compromisso de estágios, aperfeiçoar o 
retorno dos processos de convenio aos 
proponentes e ao curso em questão, 
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revisão do modelo de relatório padrão de 
estágio.  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
número de funcionários no setor, horários 
de funcionamento, capacitação do 
funcionário para atendimento ao público. 
SUGESTÕES: aumentar o número de 
funcionários no setor, ampliar os horários 
de funcionamento, capacitar o funcionário 
do setor para atendimento ao público. 

GRUPOS OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Campos de estágio, visibilidade dos 
estágios, banco de dados. 
SUGESTÕES: diversificar os campos de 
estágios, divulgar os trabalhos realizados 
no estágio, produzir dados científicos 
sobre estes. 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
visibilidade das produções científicas. 
SUGESTÕES: produzir meios de 
divulgação destes trabalhos. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
incentivar a visita técnica. 
SUGESTÕES: proporcionar meios para 
professores e alunos e realizarem visitas 
técnicas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
serviço de Xerox para estudantes, 
verificação diária do funcionamento dos 
ambientes de mídia disponíveis na 
academia. 

 
 

Curso:   Publicidade e Propaganda - Bacharelado 
Coordenador:  Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 
PPC do curso será concluído nesse semestre.  

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

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

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

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

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

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

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aquisição de câmeras fotográficas para 
laboratório de fotografia.  
SUGESTÕES: Comprar  
PROVIDÊNCIAS: Já foi listado 
orçamento e modelos no ORÇAMENTO 
2017  

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

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

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

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

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

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

CANTINAS 

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

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

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

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

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

TESOURARIAS 

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

XEROX 

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

VISITAS TÉCNICAS 

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

 
Curso: Sistemas de Informação 
Coordenadora: Profª. Rossana Cristina Ribeiro Morais 

 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 
PPC foi reformulado e as questões de 
pesquisa e extensão estão mais integradas 
nas atividades do curso. 
PROVIDÊNCIAS: O PPC foi 
apresentado aos docentes e discentes.  

COORDENAÇÃO 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhor divulgação das ações da 
coordenação e do NDE. 
PROVIDÊNCIAS: Traçar planos de 
divulgação das ações; Envolver mais os 
representantes de turma nas definições do 
curso. 
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CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Melhorar metodologias de ensino. 
SUGESTÕES: Discutir metodologias 
ativas. 
PROVIDÊNCIAS: Propor, em parceria 
com o GEPE oficinas pedagógicas para os 
professores. 

 
ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

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

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Equipamentos e material de laboratório. 
PROVIDÊNCIAS: Definir uma política 
de atualização dos equipamentos dos 
laboratórios, bem como a compra de 
insumos para as aulas práticas serem 
realizada em tempo hábil. Aquisição de 
computadores e Datashow para os 
laboratórios . 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PROVIDÊNCIAS: Instalar recursos 
audiovisuais nos laboratórios de 
informática. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar e aumentar 
os pontos de acessibilidade no Campus. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar a limpeza 
dos sanitários; Manter papel higiênico e 
sabão nas instalações sanitárias. 

CANTINAS 

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

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

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

TESOURARIAS 

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

BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Biblioteca da área de tecnologia está 
defasada. 
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PROVIDÊNCIAS: Aquisição de títulos 
para atendimento dos planos de ensino. 

SETOR DE ESTÁGIOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento, agilidade, troca de 
informações 
SUGESTÕES: Reformular o setor 
buscando mais agilidade nos processos e 
fornecendo informações mais claras e 
seguras para os alunos. O SETOR DE 
ESTAGIO é o setor institucional que tem 
maior índice de reclamação por parte tanto 
de alunos quanto de professores. O 
processo para uma empresa efetivar 
parceira com a UNIVALE está tão lento, 
que as mesmas têm preferido fazer seus 
contratos de estágio com nossos alunos 
via CIEE.  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento e número de máquina para 
os alunos. 
SUGESTÕES: Abrir mais um ponto de 
xerox no campus para atendimento aos 
alunos. 

GRUPOS OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Número de vagas. 
PROVIDÊNCIAS: Visitar empresas que 
tem potencial para a oferta de vagas de 
estágio.  

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Orientação. 
PROVIDÊNCIAS: Organizar agendas 
fixas de orientação dos alunos durante o 
semestre. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atualmente não são realizadas por 
questões de viabilidade financeira. 
PROVIDÊNCIAS: Prever no orçamento 
orçamentário visitas técnicas. Propor que 
o custo da visita seja dividido entre 
instituição e alunos. 
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Curso: Superior de Tecnologia em Agronegócio 
Coordenador: Prof. Maykon Dias Cezário 

 

CORPO 
DOCENTE 

POSTURA E 
DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 
interação dos professores do curso e do núcleo. 
SUGESTÕES: Emissão de comunicados 
institucionais vindos da reitoria para 
comprometimento dos professores. 
PROVIDÊNCIAS: Busca de soluções que 
permitam maiores encontros e compartilhamento 
de ideias entre os professores. 

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhoria 
dos ambientes de sala de aula, inserção de recursos 
multimídia. 
SUGESTÕES: Colocação de projetores de slides 
(Datashow) em maior número de salas, ou 
disponibilização dos mesmos para os professores. 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição de projetores de 
slides (ao menos 1 por curso) ou disponibilização 
dos que existem em outros setores. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Computadores, DataShow e Internet. 
SUGESTÕES: Manutenção dos equipamentos 
existentes, e aquisição se necessário. 
PROVIDÊNCIAS: Melhorar a rede wi-fi e 
cabeamento de internet para atender aos 
professores, coordenações e alunos agilizando 
nosso trabalho. 

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Liberação 
de recursos e insumos, ao menos mínimos, para que 
melhoria da qualidade das aulas. 
SUGESTÕES: Recuperação dos laboratórios. 
Aquisição de insumos para aulas em campo. 
PROVIDÊNCIAS: Inicialmente solicitar aos 
professores listagem de novos equipamentos, bem 
como sua finalidade (já inserido no planejamento). 

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhoria 
dos ambientes de sala de aula, inserção de recursos 
multimídia. 

CURSO 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Extensão – 
Aumento de atividades de extensão estreitando os 
laços dos alunos com a comunidade. 
Pesquisa – Inserção de maiores atividades de 
pesquisa no curso de tecnologia. 
SUGESTÕES: Extensão – Viabilização e 
aprovação de projetos de extensão para capacitação 
de alunos/estagiários. 
PROVIDÊNCIAS: Encaminhamento de projetos 
para a assessoria de extensão e seleção de alunos 
com o perfil desejado. 
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SUGESTÕES: Colocação de projetores de slides 
(Datashow) em maior número de salas, ou 
disponibilização dos mesmos para os professores. 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição de projetores de 
slides (ao menos 1 por curso) ou disponibilização 
dos que existem em outros setores. 

INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 
NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Incorporar 
as normas técnicas de acessibilidade nos ambientes 
acadêmicos. 
SUGESTÕES: Usar o escritório Modelo do curso 
de Arquitetura e Urbanismo que trabalhando em 
conjunto com os cursos de Engenharias poderá 
apresentar melhores soluções. 
PROVIDÊNCIAS: Reunir com a equipe do 
Escritório Modelo e fazer um planejamento desta 
ação. Dentro de um projeto integrador entre 
disciplinas e cursos. 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Carência de 
insumos e limpeza 
SUGESTÕES: Verificação diária/por turno se há 
necessidades 
PROVIDÊNCIAS: Atribuir está função a um 
funcionário 
 

 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Valor dos 
produtos comercializados, bem como a melhoria 
das instalações físicas das cantinas. 
SUGESTÕES: Busca da viabilização de um 
restaurante popular no campus. Solicitar maior 
qualidade nos produtos oferecidos com um valor 
mais acessível. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar adequação de 
preço aos locatários das cantinas e propor 
melhorias na qualidade dos produtos. 

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhoria 
na segurança, os alunos se sentem inseguros no 
campus conforme relatório. 
SUGESTÕES: Melhorar a segurança do 
campus. 
PROVIDÊNCIAS: Contratação de mais 
pessoal de segurança. Melhoria da iluminação. 

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento com maior qualidade e educação. 
SUGESTÕES: Promoção de orientações aos 
funcionários para melhoria na qualidade do 
atendimento. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar aos funcionários 
melhoria no atendimento. 

TESOURARIAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento com maior qualidade e educação. 
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SUGESTÕES: Promoção de orientações aos 
funcionários para melhoria na qualidade do 
atendimento. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar aos funcionários 
melhoria no atendimento. 

 

 
VISITAS 

TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Apoio 
institucional para viabilizar maior quantidade e 
diversidade de visitas técnicas. 
SUGESTÕES: Apoio institucional. 
PROVIDÊNCIAS: A instituição viabilizar 
recursos e/ou nos apoiar de alguma forma para 
estas visitas, como por exemplo, através de seus 
contatos conseguir descontos nas empresas de 
transporte. 

 
 

Curso:  Superior de Tecnologia em Produção Publicitária 
Coordenador:  Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes 

 

CURSO 
 

PROJETO 
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 
PESQUISA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 
curso não será mais ofertado porque o 
Colegiado da Comunicação decidiu pela 
oferta do Bacharelado em não mais em STPP. 
Mas projeto pedagógico está atualizado. A 
Observação geral em relação a última 
avaliação por parte dos alunos é que em 
termos de infraestrutura e novos 
equipamentos eles “estão formando” sem 
perceber os investimentos.  

 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 
zelo com os alunos, nosso público e 
mantenedor. 
SUGESTÕES: Orientação à equipe. 
PROVIDÊNCIAS: Orientações aos atendentes 
diretos. 

SETOR DE 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhoria 
no atendimento de forma geral e maior zelo com 
os alunos. Tudo deve partir da educação ao 
tratar o outro, ponto falho na equipe. A equipe 
necessita saber passar melhor as informações. 
SUGESTÕES: Maior zelo com os alunos, 
nosso público e mantenedor. 
PROVIDÊNCIAS: Orientações aos atendentes 
diretos. 

XEROX 

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

DESEMPENHO 
 

Como está na última turma, coordenação tem 
mantido encontro semanal com os grupos por 
conta do projeto final e levantado todas as 
demandas.  

CORPO DOCENTE 
POSTURA E 

DESEMPENHO 
 

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

 
ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

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

EQUIPAMENTOS 

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

LABORATÓRIO 
/AULAS PRÁTICAS  

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

RECURSOS 
AUDIOVISUAIS 

 

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

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

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

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

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

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

SETORES 
ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 
ACADÊMICA 

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

TESOURARIAS 

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

BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO:  Para a 
aprovação do Curso foram adquiridos livros 
especificados no PPC. 

XEROX 

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

GRUPOS 
OPCIONAIS 

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

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO 

O PPC do curso Tecnológico não contempla. 
Mas o PIC: Projeto Integrador de Curso no 4º 
período tem tratamento de TCC.   

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
definir programação.  
SUGESTÕES: Uma vista técnica por 
semestre para as turmas. 
PROVIDÊNCIAS: solicitação de definir no 
orçamento parte do custeio de viagem para 
alunos.   
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8.5.3 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
                  

           A Comunicação deve ser percebida e assimilada de forma estratégica para o 

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

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

e seus públicos, contribuindo e fornecendo ferramentas efetivas para o alcance dos objetivos de 

sua missão e visão. 

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

tem um papel norteador de suas decisões e ações, atuando de forma integrada para garantir o 

posicionamento e o acesso à informação de seus diversos públicos.  

A Assessoria de Comunicação Organizacional - ASCORG é o setor gestor das diretrizes 

comunicacionais na UNIVALE. Seu posicionamento estratégico junto à gestão superior permite 

a antecipação das demandas de comunicação considerando expectativas e anseios em relação à 

instituição, a transparência de suas ações e o comprometimento de fidelização de seus públicos, 

assim como o seu papel transformador na sociedade através de seus projetos de pesquisa e 

extensão.  

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

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

A interlocução entre as áreas possibilita a prática de uma comunicação integrada que busca 

soluções eficazes para informar sobre os produtos e serviços oferecidos pela instituição; 

divulgar informações de interesse público e acadêmico; observar e conhecer as demandas de 

comunicação dos públicos interno e externo em relação à Universidade e agilizar processos 

comunicacionais; e trabalhar na captação de novos alunos de graduação e da educação 

continuada. 

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

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

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

ações estratégicas. 

A UNIVALE também entende a Comunicação como um processo dinâmico, 

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

como a divulgação de melhorias realizadas em função dos resultados decorrentes do processo 

de avaliação realizado anualmente pela Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIVALE. 

Levando em conta este caráter dinâmico dos processos comunicacionais dentro das instituições, 
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avalia-se que as metas e ações listadas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI - 2014-

2018 - foram parcialmente cumpridas.  

O não cumprimento de algumas metas e ações está relacionado às mudanças de 

posicionamentos por parte da Instituição e ao contexto regional e nacional da atualidade. 

 

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

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 

DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE.  
 
Objetivo 1:  Fortalecer a marca UNIVALE e consolidar sua imagem com instituição comunitária 
de referência em sua área de abrangência. 
 Meta:  Marca da UNIVALE reconhecida com instituição de ensino na sua região de inserção.   
 
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

A Assessoria de Comunicação Organizacional já está 
consolidada e trabalha de forma integrada para gerir a 
marca UNIVALE, bem como a comunicação com os 
diversos públicos da Instituição trabalhando de forma 
Integrada. 

Pesquisas de satisfação com o nosso 
público interno e sobre a marca 
UNIVALE 
Investir mais em campanhas 
institucionais de fortalecimento da marca 
UNIVALE. Com a expansão da Pós-
graduação em EAD e a aprovação do 
curso de Medicina, aumentar o raio de 
abrangência da marca UNIVALE na 
Educação continuada.  

 

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

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 

DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE.  
 
Objetivo 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.  
 
Cumprimento da Meta:  SIM ( X )    NÃO   (     )    EM PARTE   (    ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de melhorias propostas  

Diversos canais de comunicação atendem a nossa comunidade 
interna, são eles o site, as redes sociais, o Boletim Acadêmico, 
o Comunicado UNIVALE e comunicação direta através de 
correio eletrônico e os murais da instituição.  

- Aumentar o número de periódicos 
científicos e criar um portal institucional 
para divulgação dos mesmos. 
- Ampliar os canais de contatos através das 
plataformas online.  
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Os eventos da comunidade acadêmica foram fortalecidos 
através dos seminários integradores realizados pelos cursos, 
além das semanas acadêmicas de todos os cursos.  
O Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, que em 2016 
chegou a 14ª edição, foi realizado junto com o III Seminário 
Internacional Ligações Migratórias Contemporâneas: Brasil, 
Estados Unidos e Europa. Além da internacionalização do 
evento conseguimos um número recorde de inscrições em 
todas as modalidades.  

 

Meta 2:  Conjunto de normas externas que regulamentam as instituições de ensino superior 
socializadas com toda a comunidade.  
 
Cumprimento da Meta:  SIM     (   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de melhorias propostas  

Todos as informações solicitadas foram implementadas e 
disponibilizadas em nossa plataforma virtual (site) para 
acesso do aluno e comunidade externa. Assim, como nos 
canais de comunicação interna como o Portal do Aluno, 
Portal do Professor e Portal do PTA (funcionários 
administrativos).  

- Disponibilizar no site e demais canais de 
comunicação a titulação do corpo docente da 
graduação da mesma forma que já é feito com 
os professores do Mestrado em Gestão 
Integrada do Território.  

 

Meta 3:  Socializar o conhecimento do conjunto de normas internas que regulamentam as ações 
da UNIVALE.  
 
Cumprimento da Meta:  SIM     ( X )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Todos os regulamentos e decisões de órgãos reguladores são 
disponibilizados em nossa plataforma online. Para os alunos 
e professores estão disponíveis em canais internos como 
Portal do Aluno e Portal do Professor e para os funcionários 
administrativos no Portal do PTA. As mudanças e novas 
regras também são comunicadas através de correio 
eletrônico e do canal de comunicação chamado: Comunicado 
UNIVALE.  

Manter a comunicação via portal sempre 
atualizada. 

 

 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 
DIMENSÃO IV – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE.  
 
Objetivo 3:  Ampliação da comunicação da UNIVALE com a comunidade externa. 
 
 Meta:  Melhoria do processo de comunicação e das relações da UNIVALE com a comunicação da 
região.  
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Cumprimento da Meta:  SIM     ( X )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de melhorias propostas  

Todas as metas foram cumpridas através do canal da 
Ouvidoria, disponível em nosso site, e do 
monitoramento de todos os demais canais de 
comunicação com a comunidade acadêmica e a 
sociedade em que estamos inseridos. Os canais são 
livres para que as pessoas possam se manifestar de 
forma democrática em relação à UNIVALE. A equipe 
da Assessoria de Comunicação é responsável pelo 
monitoramento destes canais e também por se 
relacionar e responder às pessoas que fazem contato 
com a Instituição. 

- Manter a equipe da Assessoria treinada e 
atualizada com as informações a serem prestadas à 
comunidade acadêmica 

 

 
8.5.4 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

 

Criado em 2008, o Setor de Atendimento ao Estudante foi instituído pela Portaria 

UNIVALE 018/2008 como parte integrante da Pró-Reitoria Acadêmica e vinculado à 

Assessoria de Graduação. 

Tem como objetivo prestar apoio aos discentes por meio de ações, serviços e programas, 

contemplando aspectos sociais, acadêmicos, pedagógicos, psicológicos e necessidades 

especiais.  

São pressupostos do Setor: a) Visão do estudante como um sujeito integrado com o meio 

acadêmico e social; b) Percepção da UNIVALE como um sistema articulado entre ensino, 

pesquisa e extensão; e c) Missão da UNIVALE em “promover a formação profissional e 

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

socioeconômico e cultural da sua região de inserção, pautada na melhoria das condições de vida 

e na diversidade do ambiente e da cultura”. 

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

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

estudantes. O trabalho é planejado, monitorado e avaliado sistematicamente pelos gestores da 

Instituição através de planejamento periódico, pesquisa de satisfação do usuário e relatórios 

consubstanciados sobre os resultados alcançados.  
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No quadro a seguir encontram-se relacionadas as principais atividades desenvolvidas: 
 

Quadro 01: Principais atividades desenvolvidas pelo SAE 
 

SERVIÇOS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

I - BOLSAS DE ESTUDO 
1. Programa Universidade para todos - PROUNI  

2. Programa de Demanda Institucional – BDI 
 
II – FINANCIAMENTO 
 

Fundo de Financiamento Estudantil – FIES 

III - SERVIÇO DE APOIO  
 

1. Pedagógico, Psicológico e Educação Inclusiva 

2. Processo de Matrícula 

3. Seguro Estudantil 

2. Estágio Externo (UNIVALE como empresa interveniente) 

IV – MONITORIA Programa de Monitoria 

 

Política de Atendimento aos Discentes 

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento das iniciativas já existentes na 

instituição, o Setor de Atendimento ao Estudante da UNIVALE desenvolveu várias ações em 

2016, estruturadas e articuladas às demais políticas institucionais, sempre pautadas em oferecer 

ao corpo discente o apoio extraclasse e psicopedagógico necessário ao desempenho de suas 

atividades acadêmicas.  

 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 
DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E AOS 
EGRESSOS.    
Objetivo:  Oferecer ao corpo discente condições necessárias ao melhor desenvolvimento de seus 
estudos envolvendo, entre outros: 

 Nivelamento; 
 Apoio psicopedagógico; 
 Oportunidade de participação na gestão institucional através de representação em órgãos 

colegiados; 
 Participação como egressos nas atividades de avaliação dos PPC’s; 
 Recursos de informática disponíveis para pesquisas e estudos; 
 Programa de bolsas acadêmicas. 

Meta 1:  Estudantes menos favorecidos financeiramente com apoio institucional para continuar 
os estudos, de acordo com as normas filantrópicas da Instituição. (Consultar Ações e Indicadores 
de desempenho do PDI – páginas 143 e 144). 
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Cumprimento da Meta:  SIM     ( X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 
 

         Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Em 2016, de 4.280 alunos matriculados foram 
disponibilizadas 1.295 bolsas de estudo, assim distribuídas: 
- Bolsas integrais Lei 12.101/2009: 650 
- Bolsas integrais (recursos próprios): 29   
- Bolsas parciais 50% Lei 12.101/2009: 410 
- Bolsas parciais 50% (recursos próprios): 30 
- Bolsas parciais 50% (Pós-graduação): 3 
- Outros tipos de bolsas: 173. 
PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE ALUNOS EVADIDOS  

Contatos realizados pelo Setor 
- 370 demostraram interesse; 
- 745 o telefone não pertence mais aos alunos; 
- 930 não atenderam as ligações; 
- 665 recusaram a proposta; 
- 780 estão morando em outras cidades; 
- 315 estão estudando em outras faculdades; 
- 195 não tem mais o curso ou período em oferta e não tiveram 
interesse em outro curso.  
OBS.: Como resultado, obteve-se o retorno de 39 ex-alunos às 
atividades acadêmicas distribuídos em 13 cursos de graduação. 

 
 Manutenção do Programa de 

concessão de bolsas de estudo do 
Governo Federal (PROUNI) e as 
Institucionais (Bolsa de 
Demanda Institucional - BDI); 

 Manutenção do Programa de 
Financiamento Estudantil – 
FIES; 

 Monitoramento das bolsas e 
financiamento de todos os 
programas; 

 Apoiar o programa de captação 
de alunos evadidos. 

 
Meta 2:  Ingressantes com baixo rendimento com apoio de ações de nivelamento. (Consultar Ações 
e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 143 e 144). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X   ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Acompanhamento do desempenho dos alunos nos períodos 
iniciais em cada avaliação com intervenções pedagógicas para 
melhoraria do desempenho acadêmico.  
Reestruturação do Programa de Aprimoramento Acadêmico  
O serviço de Monitoria foi incluído como uma nova atividade do 
SAE em 2016-2, conforme previsto na nova Norma (aprovada 
pela Resolução CONSUNI 014/2016), sendo desenvolvido as 
seguintes atividades: 
Encontro com os coordenadores e professores para divulgação do 
novo programa de monitoria; elaboração da minuta do edital do 
programa; organização do processo seletivo dos candidatos e 
registro e controle dos documentos.  
No Programa de Monitoria de 2016-2, foram selecionados 11 
alunos. O SAE ofereceu serviços de apoio pedagógico e 
psicológico aos discentes, objetivando favorecer sua integração 
acadêmica nos processos que envolvem ensino e aprendizagem, e 
auxiliá-los na elaboração de formas autônomas e satisfatórias de 
gerir os seus desafios ou dificuldades. As profissionais do apoio 
pedagógico e psicológico também realizam assessoramentos 
técnicos e pedagógicos aos professores e coordenadores em sala 
de aula. Foram feitos 35 atendimentos. 

Efetivar o Programa de 
Monitoria junto aos cursos. 
Atualizar o Manual de 
Normatização de Trabalhos 
Acadêmicos da UNIVALE. 
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Meta 3:  Participação de egressos nas atividades de avaliação do curso. (Consultar Ações e 
Indicadores de desempenho do PDI – páginas 143 e 144). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (X     ) 

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Divulgação para a comunidade interna e externa dos 
cursos e eventos acadêmico científico culturais 
organizados pela Instituição.  

Criar o Portal do Egresso. 
 

 

Meta 4:  Divulgação de oportunidades em Programas de Educação Continuada. (Consultar Ações 
e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 143 e 144). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X    ) 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Divulgação dos Programas de Educação Continuada 
nas diversas mídias internas e externas.  

Intensificar as ações de divulgação com 
maior antecedência.  

 
Meta 5:  Atendimento psicopedagógico facilitado. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho 
do PDI – páginas 143 e 144). 

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Manutenção dos serviços de apoio pedagógico, 
psicológico e educação inclusiva aos discentes 
objetivando favorecer sua integração acadêmica nos 
processos de ensino e aprendizagem, bem como, 
auxiliá-los na elaboração de formas autônomas e 
satisfatórias de gerir os seus desafios ou 
dificuldades. 
Ofertar o serviço de assessoramento pedagógico aos 
Professores e Coordenadores de Curso, sempre que 
solicitado.  

Ampliar a divulgação dos serviços de apoio 
pedagógico, psicológico e educação inclusiva.  

 

8.6 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

  
O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento das 

políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, elementos do 

planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o seu pleno desenvolvimento 

de forma sustentável.   

Esse Eixo contempla as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestão 

da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES.  
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Dimensão 5: Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente e Técnico-

Administrativo 

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

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

dos cursos quanto ao perfil estipulado nos valores institucionais. 

Para compor seus quadros, a Instituição busca, preferencialmente, docentes mestres e 

doutores com formação adequada aos Projetos Pedagógicos dos cursos e experiência 

profissional acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois anos.  

Entende-se como adequação do docente ao Projeto Pedagógico do curso a sua 

capacidade em contribuir, de forma efetiva, para a orientação dos alunos na construção dos 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Em 2016 consolidou-se a padronização dos critérios para contratação e seleção dos 

coordenadores sempre através de publicação de editais externos e internos e bancas, buscando 

a qualificação e competência dos candidatos na área específica do conhecimento, valorização 

da formação, experiência profissional e docência no ensino superior, contando com a 

participação do Curso de Psicologia. 

Políticas de qualificação e plano de carreira docente. 

A Política de Capacitação e Qualificação Docente da UNIVALE tem por objetivo 

desenvolver e manter a qualidade dos docentes que atuam na IES e está estruturada em: apoio 

à qualificação e titulação de docentes; incentivo à participação em eventos científicos, em 

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

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

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

necessárias ao exercício da docência. 

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

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

professores, principalmente daqueles em estágio probatório.  

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

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

Instituição, a cada semestre, realiza encontros e capacitações para orientar seus docentes quanto 

à Missão, Visão, Valores e Diretrizes da Instituição, bem como sobre os objetivos e políticas 

institucionais constantes no PPI e suas aplicações em cada curso, sempre observando o cenário 
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regional no qual a UNIVALE está inserido. 

Os docentes são orientados quanto aos objetivos dos cursos nos quais estão lotados, 

sobre a importância do seu trabalho para alcançar estes objetivos, sobre a operacionalização dos 

Planos de Ensino e de Aula, sobre a metodologia de Ensino associada aos objetivos da disciplina 

ministrada, bem como a Metodologia de Avaliação e Tratamento dos resultados. Fazem parte 

ainda destas orientações a atuação do NDE e do Colegiado de Curso. 

Os três pilares que consolidam a UNIVALE no contexto estadual de Ciência e 

Tecnologia são: o fortalecimento dos grupos de pesquisa; foco no objetivo de manter a 

qualidade nos campos do saber relacionados ao desenvolvimento do ensino e, particularmente, 

da pesquisa e da pós-graduação strictu sensu; e a contratação de professores no mínimo 

portadores de título de especialista e preferencialmente com pós-graduação stricto sensu 

(mestres e doutores).   

A contratação do Corpo Docente da UNIVALE é regida pela Legislação Trabalhista. A 

admissão do pessoal docente faz-se mediante contrato de trabalho celebrado com a mantenedora 

Fundação Percival Farquhar - FPF, após a seleção de candidatos, convocados por Edital, 

observados os Ordenamentos Institucionais. 

O quadro de colaboradores técnico-administrativos é atualmente estabelecido a partir da 

nova proposta da Instituição de otimização dos Setores Administrativos e adequação de 

funcionários. Nessa perspectiva, a UNIVALE adotou medidas de otimização, 

redimensionamento e principalmente remanejamento funcional, valorizando a qualificação, 

desempenho e perfil profissional dos funcionários. 

A Instituição promove esta valorização principalmente através da política de editais 

internos para suprimento de cargos em vacância, e pela complementação da bolsa sindical para 

os colaboradores matriculados como alunos nos cursos de graduação e pós-graduação, 

franqueando assim, a qualificação e a educação continuada do seu corpo técnico administrativo. 

Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de professores. 

A contratação do Corpo Docente da UNIVALE é regida pela Legislação Trabalhista. A 

admissão do pessoal docente faz-se mediante contrato de trabalho celebrado com a mantenedora 

Fundação Percival Farquhar - FPF, após a seleção de candidatos, convocados por Edital, 

observados os Ordenamentos Institucionais. 

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

carreira docente. A contratação de professor substituto é feita por prazo determinado, não 
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superior a 2 (dois) anos, para substituições eventuais dos docentes da carreira do magistério, 

vedada a recontratação. 

Dimensionamento do corpo docente. 

O quadro de vagas para professor da UNIVALE garante a qualidade do ensino de 

graduação, as atividades de extensão e ação comunitária, a consolidação da pesquisa e a oferta 

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

para o desenvolvimento regional.  

  O quadro de vagas alterado em 2016 respondeu às necessidades apontadas pelos 

colegiados de cursos de Graduação e Pós-Graduação em conjunto com os Núcleos Docentes 

Estruturantes, visando atender ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão em cada área 

de conhecimento, sempre se fundamentando nas avaliações da Comissão Própria de Avaliação. 

            A seguir apresentamos os gráficos demonstrativos dos dados gerais do corpo docente 

da UNIVALE em 2016:  

Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Regime de Trabalho 
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  TOTAL % 

INTEGRAL 83 32,17 

PARCIAL 14 5,43 

HORISTA 161 62,40 

TOTAL 258 100% 
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Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Titulação 

DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO - 2016 

TÍTULO  N. TIT. % 

PÓS-DOUTOR 3 1,55% 

DOUTOR 25 8,92% 

MESTRE 94 36,43% 

ESPECIALISTA 137 53,10% 

GRADUADO 0 0% 

TOTAL 258 100% 

 

 

 

Corpo técnico-administrativo 

Critérios de Seleção 

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

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

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

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

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

A carreira dos Técnicos-administrativos será definida pela Mantenedora considerando 

capacitação e desenvolvimento, mérito profissional e tempo de serviço. 

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

vinculada às necessidades acadêmico administrativas da UNIVALE. 
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DIMENSÃO V – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO 
DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.   
 
Objetivo 1:   Atender às Políticas de Contratação do Corpo Docente, de Avaliação de Desempenho 
e aos indicadores de qualidade definidos nos instrumentos de referência do MEC. 
 
 Meta:  Corpo Docente com Titulação e Regime de Trabalho adequado aos referenciais de 
qualidade previstos nos instrumentos de referência MEC/INEP. PDI 2014/2018 – página 133). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM   ( X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 

   Ações realizadas para cumprimento da Meta      Ações de Melhorias Propostas  

Padronização do fluxo do processo de seleção e 
contratação de coordenadores com bancas de seleção 
contando com a participação efetiva do curso de 
Psicologia nas avaliações. 
Elaboração do Programa de Formação Inicial e 
Capacitação Permanente para os docentes dos Cursos. 

Consolidar o fluxo do processo de 
contratação do corpo docente 
Efetivar Programa de Formação Inicial e 
Capacitação Permanente para os docentes 
dos Cursos. 

 

Objetivo 2:   Aprimorar a qualificação docente e avaliar o desempenho nas atividades de ensino-
aprendizagem. 
 
Meta:  Corpo Docente capacitado e atuante no processo de ensino-aprendizagem dentro das 
premissas definidas na Lei 9.394/96e consagrada na DCN de cada curso. (PDI 2014/2018 – páginas 
134 e 135). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM    ( X  )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Apoio pedagógico aos professores na construção dos 
planos de ensino centrados na aprendizagem. 
Manutenção da política de incentivo a participação de 
docentes em programas de Mestrado e Doutorado. 
Manutenção da política de incentivo a participação 
dos docentes em encontros, conferências e congressos 
para apresentação de trabalhos. 
Encontros de aprendizagem  
Oferta de Curso Formação Docente para EaD. 
Aprovação da oferta do curso de Pós-graduação Lato 
Sensu Docência do Ensino Superior na modalidade a 
distância para oferta aos docentes da UNIVALE. 

Monitorar através do GEPE os planos de 
ensino dos cursos, trabalhando junto com os 
NDEs e as coordenações a validação dos 
planos. 
Criar instrumento de avaliação docente 
tendo como critérios os planos de ensino, o 
desempenho na sala de aula e os resultados 
dos alunos no ENADE.  
Oferta do curso de Pós-graduação Lato 
Sensu Docência do Ensino Superior na 
modalidade a distância para oferta aos 
docentes da UNIVALE. 

 

Objetivo 3:   Estimular a produção docente definindo indicadores de progressão compatíveis com 
os objetivos institucionais da UNIVALE. 
 
Meta:  Plano de Carreira Docente que atenda às necessidades e às peculiaridades da UNIVALE: 
missão, visão e valores institucionais. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – 
página 135). 
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Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (X     ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Discussão sobre temas relacionados à carreira do 
magistério. 

Encaminhar à FPF a demanda de adequação 
do Plano de Carreira. 

 

Objetivo 4:   Atender às Políticas Institucionais de Contratação e de Avaliação do Corpo Técnico-
administrativo. 
 
Meta 1:   Programa Institucional de Contratação e de Capacitação de Recursos Humanos 
adequado às necessidades da UNIVALE. (PDI 2014/2018 – página 136). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (X     ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Manutenção do Programa Consolidando 
Competências com ações de capacitação permanente 
dos colaboradores. 
Implantação do Programa Gestão da Qualidade na 
UNIVALE 

Ofertar cursos em consonância com o Programa 
Consolidando Competências.  

 
Meta 2:   Corpo técnico-administrativo qualificado para as atividades administrativas e 
acadêmicas da UNIVALE. ( PDI 2014/2018 – página 136). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Consolidação do Programa para Formação e 
Capacitação Permanente dos colaboradores para 
atuação na educação a distância, com a proposta 
das seguintes ações: 
- Cursos de qualificação profissional 

- Oficinas Pedagógicas 
- Ciclo de Estudos, Planejamento e Avaliação 
- Feira de Livros e Materiais Didáticos 
- Mostra de Trabalhos Acadêmicos 
- Participações em eventos externos sobre EaD 
- Visitas técnicas a instituições de cursos na modalidade 
EaD 

  - Oferta de um curso de Formação para  
Docente e Tutores EaD 
  - Encontros para capacitação da equipe de PTAs para a 
EaD 
   - Realização do 2º Seminário EaD  

Manter a formação continuada dos colaboradores da 
UNIVALE/FPF que atuam na secretaria em 
atividades administrativas na oferta dos cursos. 
Firmar Parcerias para projetos corporativos de 
capacitação de pessoal.  
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8.6.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

             As relações institucionais entre a entidade Mantenedora – Fundação Percival Farquhar 

- FPF e a entidade Mantida - Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE (na condição de 

universidade comunitária), são estabelecidas por ordenamentos através dos quais cabe à 

mantenedora a responsabilidade legal pela mantida perante as autoridades públicas e o público 

em geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando 

as instâncias executiva, deliberativa e consultiva. 

            A Reitoria é o órgão executivo superior, composto por instâncias que coordenam, 

fiscalizam e executam políticas acadêmicas e administrativas destinadas à organização e 

viabilização do funcionamento da estrutura universitária. Isto se dá através da Pró-reitoria 

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

graduação lato sensu e Stricto sensu, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, constituído pelas 

Assessorias de: Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu e Extensão. 

            A UNIVALE tem seus cursos distribuídos em quatro núcleos que compreendem as 

diversas áreas do conhecimento: Núcleo da Saúde, Núcleo das Licenciaturas, Núcleo da 

Comunicação e Humanidades e Núcleo das Ciências e Tecnologia.  

             Valorizando a gestão compartilhada e primando pela adoção de ações estratégicas 

proativas que colaborem para o cumprimento das funções acadêmicas, a política administrativa 

da Reitoria da UNIVALE tem a avaliação institucional como um instrumento de vital 

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

Os processos de Avaliação Institucional são conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação – 

CPA. 

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

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

externos da UNIVALE.  

 As políticas internas de relações institucionais, estabelecidas com base nos valores de 

uma sociedade democrática e plural em consolidação, pautam-se por procedimentos e atos 

cotidianos que promovem o tratamento igualitário, sem desrespeitar os regramentos 

institucionais.  

 A aprendizagem é realizada com foco na formação profissional, no caráter investigativo 

e na autonomia do pensar o conhecimento, trabalhando, dentro das condições orçamentárias, 
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para o pleno desenvolvimento do tripé: ensino, pesquisa e extensão, tornando possível a 

educação de qualidade, premissa de nosso projeto de desenvolvimento institucional. 

Entre as políticas de gestão da UNIVALE, destacam-se: a permanente integração entre 

Mantida e mantenedora; a gestão orçamentária integrada, com revisões periódicas; a 

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

autonomia na gestão institucional e de pessoas; a promoção do aperfeiçoamento contínuo do 

Corpo Docente e Técnico-administrativo; a avaliação sistemática das práticas docentes, com 

foco na melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem e a valorização dos profissionais 

da Instituição. 

Também é possível destacar as parcerias com Instituições públicas e privadas visando o 

desenvolvimento de ações administrativas, embasadas na Missão, nos Valores, Diretrizes e 

Metas institucionais e o aprimoramento do sistema de geração, captação, sistematização e 

gestão dos dados acadêmicos e administrativos, permitindo o melhor planejamento 

organizacional, bem como a avaliação continuada dos produtos, processos e serviços. 

 

8.6.3 OUVIDORIA 

UNIVERDIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 
GESTÃO DA OUVIDORIA  

 
Tabela com quantitativos - 2016 

 
OBS.: Na tabela são considerados mensalmente a quantidade de solicitações tendo como 
referência 10. As solicitações mensalmente em quantidade inferior as estas referências são 
englobadas no item “outros” 
 

SETORES/ 

SEGMENTOS 

Jan. 

/Fev. 

Março 

 

Abril 

 

Maio 

 

Junho 

 

Julho 

 

Agosto 

 

Set. 

 

Out. 

 

Nov. 

 

Dez. 

 

Total/ 

Setor 

VESTIBULARES/ 

PROC.SELETIVO 

55 21 21 31 47 43 33 51 56 104 71 528 

BOLSAS/FIES/PROUNI 134 26 18 19 28 38 28 42 30 57 42 462 

TESOURARIAS 67 21 17 18 26 38 18 40 38 62 40 382 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

52 38 28 27 31 28 38 32 31 32 22 353 

CURSOS DE 

GRADUAÇÃO 

38 23 12 - 12 13 23 29 27 31 17 225 

PÓS-GRADUAÇÃO 

/EXTENSÃO 

- - - - - - - -  11 - 25 

OUTROS 42 34 32 30 50 51 48 53 53 90 43 526 

TOTAL 388 163 128 125 194 211 188 247 235 387 235 2501 
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DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 
FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 
INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A 
PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVALE NOS PROCESSOS 
DECISÓRIOS.   
 
Objetivo 1:   Atender às Políticas de Gestão definidas no PPI: 
I – Manter órgão colegiado superior com representação de todo corpo social: mantenedora, corpo 
docente, corpo técnico-administrativo, corpo discente e comunidade; 
II – Manter colegiado de curso com representação docente e discente; 
III – Garantir nas competências de cada órgão colegiado independência e autonomia acadêmica 
na relação com a mantenedora; 
IV – Manter atuação legislativa coerente com a identidade corporativa, Políticas Institucionais e 
Documentos de referência do MEC/INEP, CNE/CES. 
 
 Meta 1:  Gestão colegiada com representação do corpo social da Instituição. (PDI 2014/2018 – 
página 137). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM     ( X    )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Incentivo aos alunos para instituírem seus 
representantes em sala e participarem dos órgãos 
colegiados nos diversos segmentos da Instituição. 
Divulgação dos ordenamentos institucionais no site 
da UNIVALE e nos demais órgãos colegiados da 
Instituição para acesso da comunidade acadêmica. 

Divulgar junto à comunidade acadêmica o 
cumprimento das metas do PDI no ano de 2016. 
 

 

Meta 2:  Órgãos colegiados qualificados para a atuação em acordo com os documentos 
institucionais de referência e as normas e resoluções do CNE/CES, MEC/INEP, CONAES. ( PDI 
2014/2018 – página 137). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM     (X     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (     ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Os Núcleos Docentes Estruturantes foram todos 
reestruturados para atuarem em conformidade com o 
que estabelece a Resolução CONAES n. 1/2010. 

Incentivar maior participação do segmento 
comunidade e discentes nos órgãos colegiados.  

 

Objetivo 2:   Promover a melhoria da qualidade do processo administrativo, nas diversas áreas de 
atuação da Instituição, por meio da análise dos fluxos administrativos, da melhoria do sistema de 
informação, da qualificação do sistema de gestão documental, da capacitação profissional e da 
modernização da estrutura organizacional. 
 
Meta:  Gestão otimizada com a utilização do PDI e PPI – Plano de metas e Ações como referência 
para a ação e a Avaliação Institucional.  (PDI 2014/2018 – página 138). 
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Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X    ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Desenvolvimento de modelos administrativos de 
gestão com padronização de fluxos e processos. 
Elaboração de portfólio de serviços e cursos de 
extensão para captação de recursos. 

Reativar banco de dados institucionais.  

 

8.6.4 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira   

A sustentabilidade financeira da instituição é assegurada pelo equilíbrio entre as receitas 

e despesas. As receitas geradas pelos diversos serviços, especialmente as atividades de 

graduação, pós-graduação e extensão (representando 95% do total das receitas) e alugueis de 

espaço físico para outras Instituições e a comunidade em geral (representado 5%), assegurando 

assim a continuidade das atividades institucionais. 

Permanentemente são desenvolvidos projetos, programas e ações visando à ampliação 

e criação de novos cursos, turmas e consequentemente o número de alunos, com o propósito de 

promover a expansão universitária e garantir o aumento de receitas para contrapor-se à 

progressiva expansão de despesas prevista no orçamento da instituição, realidade constante na 

rotina administrativa e acadêmica das IES, sendo a sustentabilidade financeira o centro de maior 

preocupação dos gestores, uma vez que, implica num relacionamento direto com a manutenção 

física das instalações e dos cursos da IES. 

Aliadas à busca progressiva de aumento de receitas, as medidas de redução de custos 

também são objeto de projetos e programas, em conjunto com a execução orçamentária que tem 

como objetivo identificar e corrigir mensalmente, os desvios de rotas, para que a IES possa 

atingir os seus resultados financeiros, sem perda de qualidade do ensino ofertado. 

Logo, entendemos que a sustentabilidade financeira, nada mais é do que o retorno 

financeiro de um negócio, que no nosso caso é o ensino, permitindo seu funcionamento de 

forma econômica, eficiente e efetiva.  

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

no ensino, pesquisa e extensão, amparada por estruturas específicas de gestão da qualidade 

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

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 

DIMENSÃO X – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O SIGNIFICADO 
SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA OFERTA DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR.  
 
Objetivo:  Aprimorar o processo de gestão econômico-financeiro, ampliar a capacidade de 
desenvolvimento autossustentável e a viabilidade operacional e funcional da UNIVALE. 
 
Meta 1:  Projetos com no mínimo de 15% de retorno para garantir a sustentabilidade e os 
investimentos previstos. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 145). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
Implantação do orçamento em todos os departamentos, 
bem como a criação do Regulamento do Planejamento 
Orçamentário;  
Execução do Planejamento Orçamentário;  
Estudo de viabilidade financeira de oferta de novos cursos 
e reestruturação de planilhas de custos já existentes;  
Implementação das cobranças de alunos inadimplentes 
através do CEJUS e do setor jurídico da instituição;  
Implementação do setor de captação de alunos evadidos e 
de negociação com alunos inadimplentes;  
Participação em editais para prestação de serviços a órgãos 
públicos e privados;  
Manutenção e ampliação dos contratos de alugues de 
espaços físicos;  
Disponibilidade de produtos e serviços pela Instituição 
através de seus cursos para venda à comunidade;  
Conscientização dos gestores, professores, demais 
colaboradores e alunos quanto à racionalização de bens e 
serviços, em especial energia elétrica, água e papel. 
Manutenção dos programas de bolsas sociais;  
Manutenção do Financiamento estudantil;  
Manutenção dos programas de descontos.   

Criar estratégias de captação de novas receitas 
para a melhoria da execução orçamentária; 
Implantar o orçamento próprio para obras e 
reformas que venha resultar em informações 
gerenciais; 
Implementar a execução das planilhas de 
custo de pós-graduação lato sensu e stricto 
sensu em conjunto com o orçamento; 
Integrar a execução orçamentaria com o 
modulo contas a pagar e módulo contábil; 
Elaborar e divulgar o Balanço social; 
Elaborar os indicadores financeiros por cursos 
através dos CVAs de cada curso; 
Reduzir custos operacionais para garantir 
investimentos e aprimoramento do ensino 
didático pedagógico. 
Oferta de Cursos de pós-Graduação em EAD, 
após credenciamento. 

 
Meta 2:  Indicadores financeiros por centro de custo e atualizados mensalmente. (Consultar Ações 
e Indicadores de desempenho do PDI – página 145). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Implementação do Sistema de contabilidade 
Gerencial;   
Contratação de Consultoria em Gestão 
Financeira.  

Elaboração dos CVAs dos cursos e seus 
respectivos desempenhos; 
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Meta 3:  Aprimoramento do Ensino didático pedagógico – 8% do custeio de pessoal. (Consultar 
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 145).  
 
Cumprimento da Meta:  SIM    (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (   X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Incentivo a participação de professores e pessoal 
técnico nos cursos de pós-graduação lato sensu, 
stricto sensu e extensão concedendo bolsas de 
estudo;  
Realização de seminário, minicursos em EAD e 
feira de livros didáticos com a participação de 
professores e pessoal técnico; 
Capacitação para todos os professores contratados 
pela IES; 
Capacitação de professores e pessoal técnico; 
Implantação de capacitação no programa de 
qualidade total da Instituição; 
Implantação do programa de formação e 
capacitação permanente dos gestores, tutores e 
pessoal técnico para atuação em EAD; 
Contratação de consultoria para revisão, 
atualização e adequação das matrizes curriculares. 

Instituir fórum permanente da educação; 
Instituir o programa de formação inicial 
continuada para gestores, professores e pessoal 
técnico administrativo; 
Retomar o programa ampliando competências para 
gestores e pessoal técnico administrativo. 

 

 

8.7 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA 
 

No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta para o 

desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esse Eixo 

contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES.  

 

8.7.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física    
 

A política de infraestrutura da Universidade vale do Rio Doce – UNIVALE é mantida 

e apoiada nos resultados do processo de autoavaliação constantes nos relatórios elaborados pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIVALE, no diagnóstico e na projeção em função da 

população estudantil de forma discreta, frente a realidade que se apresenta.  

Foram realizadas melhorias, como reformas do Centro Cultural Hermírio Gomes da 

Silva e na Secretaria Acadêmica, melhoria na acessibilidade do CEU, recuperação de blocos, 

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

reformas em salas de aulas e estruturas externas.  
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Isso inclui a otimização do uso do patrimônio disponibilizado, o aperfeiçoamento do 

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

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

forneçam informações à gestão. 

            Os CAMPI estão interligados por rede de dados para compartilhamento de informações, 

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

            Para acesso à Internet, houve um aumento do link de 80 Mbps para 200 Mbps para o 

Campus II e de 20 Mbps para 100Mbps para o Campus I, sendo implantado também o Portal 

de Identificação para a Rede Wireless em alguns pontos da UNIVALE. 

 

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

       RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 
DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE 
PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 
Objetivo 1:  Manter infraestrutura física capaz de atender às necessidades definidas nos PPC’s, 
dando especial atenção às pessoas com necessidades especiais. 
 
Meta:  Acesso de pessoas com necessidades especiais a todas as instalações e serviços da UNIVALE 
plenamente facilitado. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 139). 
 
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (   X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
A infraestrutura existente foi mantida e conservada 
em atendimento a meta. 

Reavaliar a infraestrutura existente com o 
objetivo de ampliar e melhorar sua aplicação 
para atendimento das necessidades especiais, 
criando uma Política de Acessibilidade – 
Pessoas com Necessidades Especiais. 

 
 

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

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 

DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE 
PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  
 
Objetivo 2:  Racionalizar e modernizar os serviços e a infraestrutura: física, de equipamentos, 
logística e informática. 
Meta:  Infraestrutura geral da UNIVALE otimizada e adequada ao atendimento das necessidades 
de ensino, pesquisa e extensão. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 
140). 
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Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  ) 
 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
BIBLIOTECAS 
Foram investidos R$ 156.853,25 na aquisição de 
Livros em áreas diversas; 
Alteração de empresa de monitoramento para 
MEG; 
Aquisição de DVR-Stand Alone, conectores BNC 
das câmeras; 
BV – Biblioteca Virtual, atualizada e adição de 217 
novos títulos; 
Conceito”5” nas avaliações do MEC em 2016; 
Visitas guiadas para calouros na Biblioteca 
Central; 
Criação de um terminal de pesquisas; 
Criação de biblioteca online para os cursos de 
Enfermagem/Agronegócio/Jornalismo; 
Criação de sala de estudos em grupo na parte 
superior da Biblioteca Setorial Campus I; 
Aquisição de roteador com maior capacidade de 
funcionamento para suportar a capacidade de 200 
acessos; 
Aquisição de roteador com maior capacidade na 
BS; 
Revitalização de 7 computadores do setor 
Administrativos da Biblioteca Central 
DISGI 
Aumento do link de Internet de 80 Mbps para 200 
Mbps para campus II. 
Aumento do link de Internet de 20 Mbps para 100 
Mbps para campus I. 
Implantação do Portal de Autenticação para a Rede 
Wireless em alguns pontos da IES. 
Renovação do contrato de licenciamento dos 
produtos Microsoft (Windows, Office e SQL). 
- Máquinas e equipamentos 
Aquisição de climatizadores; 
Sonorização do Auditório HGS; 
Aquisição de ar condicionado; 
Equipamentos para Manutenção; 
Aquisição de Lousa Digital; 
Aquisição de relógio para registro de ponto dos 
professores; 
Aquisição de equipamentos de Informática; 
Aquisição do projetor Multimídia; 
Aquisição de autoclave; 
Equipamentos para o Curso de Odontologia; 
Aquisição de conjunto mesa e cadeira para aluno 
Licença de Software; 
Aquisição de Bebedouros. 
 

BIBLIOTECAS 
Ventiladores novos, computadores novos, etc. 
na Biblioteca Central; 
Assinatura e renovação de periódicos 
científicos para atender nas indicações do 
colegiado dos cursos 
Sinalização para deficientes visuais nas 
bibliotecas; 
Computadores novos de consulta para alunos na 
Biblioteca Setorial, 
Ar condicionado na Biblioteca Setorial; 
Espaço físico destinado aos estudos na 
Biblioteca Setorial; 
Reforma e construção de escada para acesso à 
sala superior à Biblioteca Setorial. 
DISGI 
Aumento da velocidade da Rede Interna de 100 
Mbps para 1 Gbps. 
Atualização do hardware dos Servidores 
Administrativos e Acadêmicos. 
Link de Internet redundante. 
Implantação do Portal de Autenticação para a 
Rede Wireless em toda a IES. 
Renovação do contrato de licenciamento dos 
produtos Microsoft (Windows, Office e SQL). 
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- Veículos 
Troca das Motocicletas dos vigilantes. 
- Obras 
Reforma do bloco F1 para medicina,  
Construção de um banheiro no ambiente do PVA 
Melhoria na acessibilidade do CEU. 
Outros 
Reforma geral do Centro Cultural Hermírio Gomes 
da Silva ´infraestrutura, climatização e outros. 
Reforma na Clínica I (piso, estofamento das 
cadeiras, pintura). 
Implementação da Clínica VI (bloco F11) com 12 
equipos novos e 04 bombas a vácuo, a ser utilizada 
pelas disciplinas de cirurgia e periodontia. 
Aquisição de um Datashow para a sala de aula do 
PAOPE que é exclusiva do Curso de Odontologia 
nos períodos matutino e vespertino. 
Reforma da cantina próxima do bloco das 
coordenações, com melhoria do espaço físico, 
higienização, cardápio e valores aplicados. 
Reforma do espaço físico da Central de 
Esterilização do Curso de Odontologia; 
Melhoria da qualidade da água e equipamentos, 
com aquisição de nova autoclave com capacidade 
de 436 litros, barreira e porta deslizante, totalmente 
digital, munida de aparelhagem de osmose reversa. 
Reforma do espaço físico da Secretaria de 
Pacientes do Curso de Odontologia. 
Reforma e ampliação da recepção da sala das 
coordenações (Bloco E1) melhorando o conforto e 
atendimento aos docentes e discentes. 
Reforma e ampliação da Secretaria Acadêmica 
visando a melhoria do acesso e atendimento aos 
usuários. 

 

 

8.8   REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

            Os requisitos legais e normativos são essencialmente regulatórios e, por isso, não fazem 

parte do cálculo do conceito da avaliação. Os avaliadores farão o registro do cumprimento ou 

não do dispositivo legal por parte da instituição para o processo de regulação, justificando a 

avaliação atribuída. Tratando-se de disposições legais, esses itens são de atendimento 

obrigatório. 
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Dispositivo Legal/Normativo  Explicitação do dispositivo  Sim  Não  NSA  

1  Alvará de funcionamento.  
A  IES  possui  alvará 

de funcionamento?  
 X   

  

2  
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

(AVCB).  

A IES possui certificado que 

atesta as condições de 

segurança contra incêndio? A 

IES apresenta recursos 

antipânico em suas instalações?  

 X   

  

3  

Manutenção e Guarda do Acervo 

Acadêmico, conforme disposto na Portaria 

N° 1.224, de 18 de dezembro de 2013.  

A IES cumpre as exigências da 
legislação?  
  

 X  

  

  

4  

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

A IES apresenta condições 

adequadas de acessibilidade?  
 X   

  

5  

Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, conforme 

disposto na Lei N° 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012.  

A IES cumpre as exigências da 
legislação?  
  

 X   

  

6  Plano de Cargos e Carreira Docente.  

O Plano de Cargos e Carreira 

Docente está protocolado ou 

homologado no Ministério do 

Trabalho e Emprego?  

   X 

  

7  
Plano de Cargos e Carreira dos Técnicos 

Administrativos.  

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

Emprego?  

   X 

  

8  

Titulação do Corpo Docente  

Universidades e Centros universitários: 
Percentual mínimo (33%) de docentes com 
pós-graduação  stricto  sensu,  conforme 
disposto no Art. 52 da Lei N° 9.394/96 e nas 
Resoluções Nº 1/2010 e Nº 3/2010.   
Faculdades:  

No mínimo docentes com formação em pós-
graduação lato sensu, conforme disposto na 
Lei N° 9.394/96.  

Universidades  e Centros  

Universitários:  

A IES tem, no mínimo, um terço 
do corpo docente com titulação 
stricto sensu?  
O corpo docente tem, no mínimo, 
formação lato sensu?  
Faculdades:  

O corpo docente tem, no mínimo, 
formação lato sensu?  

 X   
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9  

Regime de Trabalho do Corpo Docente  

Universidades:  

Percentual mínimo (1/3) de docentes 
contratados em regime de tempo integral, 
conforme disposto no Art. 52 da Lei N° 
9.394/96 e na Resolução Nº 3/2010.  
Centros Universitários:  

Percentual mínimo (20%) de docentes 
contratados em regime de tempo integral, 
conforme disposto na Resolução N° 1/2010.  
  

Universidades:  

A IES tem, no mínimo, um terço 
do corpo docente contratado 
em regime de tempo integral?  
Centros Universitários:  

A IES tem, no mínimo, um quinto 
do corpo docente contratado 
em regime de tempo integral?  
  

   X 

  

10  
 Forma  Legal  de  Contratação  dos 

Professores.  

  

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

 X   

  

11  

Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

conforme disposto no Art. 11 da Lei N° 

10.861/2004.   

A  IES  possui  CPA 

prevista/implantada?  
 X   

  

12  

Comissão Local de Acompanhamento e 

Controle Social (COLAPS), conforme 

disposto na Portaria N° 1.132, de 2 de 

dezembro de 2009.  

A  IES  possui  COLAPS 

prevista/implantada?  
 X   

  

13  

Normas e procedimentos para 

credenciamento e recredenciamento de 

Centros Universitários, conforme disposto 

na Resolução CNE/CES N° 1/2010.  

A IES atende aos requisitos 

exigidos pela Resolução?  
    

  

 

X 

14  

Normas e procedimentos para 

credenciamento e recredenciamento de 

Universidades, conforme disposto na 

Resolução CNE/CES N° 3/2010.  

A IES atende aos requisitos 

exigidos pela Resolução?  
 X   

  

15  

Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira, Africana e Indígena, nos termos 
da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada 
pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, 
e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, 
fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 
3/2004.   

A IES cumpre as exigências das 
legislações?  
  

 X   
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16  

Políticas de educação ambiental, conforme 
disposto na Lei N° 9.795/1999, no Decreto  
N° 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP Nº 

2/2012.  

A IES cumpre as exigências das 
legislações?  
  

 X   

  

17  

Desenvolvimento Nacional Sustentável, 

conforme disposto no Decreto N° 7.746, de 

05/06/2012 e na Instrução Normativa N° 10, 

de 12/11/2012.  

A IES cumpre as exigências das 

legislações?  
 X   

  

18  

Diretrizes Nacionais para a Educação em  

Direitos Humanos, conforme disposto no 
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de  
30/05/2012.   

A IES cumpre as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos?  

 X   

  

 

 

9   DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL   

 

                 A UNIVALE vem buscando realizar a sua missão de contribuir para o desenvolvimento local 

e regional produzindo e transmitindo novos conhecimentos, formando profissionais capazes de atuar de 

forma crítica e criativa na busca de soluções para os diversos problemas da sociedade. 

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

pautam as ações de responsabilidade social realizadas na UNIVALE. Em suas políticas internas 

de responsabilidade social, a UNIVALE dispõe, entre outras coisas, de um programa de Bolsas 

de Estudo de Demanda Individual (BDI) destinado aos alunos de comprovada vulnerabilidade 

econômica e social.  

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

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

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

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

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

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

Desenvolvimento Institucional – PDI 2014/2018, persiste em atender à equação de contemplar 

o pensar global para agir local e regional, nesta perspectiva, acontecem mudanças físicas, 

estruturais e políticas para a efetivação/consolidação da estrutura institucional com vistas à 

manutenção  e crescimento  .



 

GLOSSÁRIO 

 

ABMES                       Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior 

ABNT                          Associação brasileira de Normas Técnicas 

ACC                            Atividades Complementares do Curso 

AEX                             Assessoria de Extensão 

APPG                           Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

APS                              Atividades Práticas Supervisionadas 

ASCORG                     Assessoria de Comunicação Organizacional 

ASGRAD                     Assessoria de Graduação 

BDI                               Programa de Bolsa de Estudo para Demanda Social Individual 

BIC                               Programa de Bolsa de Iniciação Científica 

CAPES                         Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CC                                 Conceito do Curso 

CEJUS                         Centro Jurídico de Soluções e Conflitos e Cidadania 

CEMIG                        Centrais Elétricas de Minas Gerais 

CES                              Câmara de Educação Superior 

CEU                             Centro Esportivo da UNIVALE 

CF                                Constituição Federal 

CFE                              Conselho Federal da Educação 

CI                                  Conceito Institucional 

CIEE                           Centro Integrado Empresa Escola 

CNE                             Conselho Nacional de Educação 

CONAES                     Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior 

CONSUNI                   Conselho Universitário  

CPA                             Comissão Própria de Avaliação 

CPC                             Conceito Preliminar do Curso 

DAES                           Diretoria de Avaliação da Educação Superior 

DCN                             Diretrizes Curriculares Nacionais 

DEC                             Departamento de Campi 

DI                                 Dedicação Integral 

DISGI                          Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação 

EAJ                              Escritório de Assistência Judiciária 



 

EaD                              Educação a Distância 

EAJ                              Escritório de Assistência Jurídica 

ENADE                       Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

ETEIT                         Escola Técnica da UNIVALE 

FACIVALE                Faculdades Integradas do Vale do Rio Doce 

FAFI                            Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

FAPEMIG                   Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

FIES                             Financiamento Estudantil 

FOG                             Faculdade de Odontologia 

FPF                              Fundação Percival Farquhar 

GEPE                          Gestão Pedagógica 

GIT                              Gestão Integrada do Território 

IES                               Instituições de Ensino Superior 

IGC                              Índice Geral de Cursos 

INEP                            Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LABCEU                     Laboratório do Centro Esportivo Universitário da UNIVALE 

LACINE                      Laboratório de Cineantropometria 

LAD                             Laboratório de Didática 

LDB                             Lei de Diretrizes e Bases    

LOAS                          Lei Orgânica da Assistência Social 

MEC                            Ministério da Educação 

MGIT                          Mestrado Gestão Integrada do Território 

MIT                             Minas Instituto de Tecnologia 

NDE                             Núcleo Docente Estruturante 

NAF                             Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal  

NEaD                           Núcleo de Educação a Distância 

NSA                             Não se Aplica 

PAA                             Programa de Aprimoramento Acadêmico 

PAOPE                        Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial 

PDI                               Plano de Desenvolvimento Institucional 

PIC                               Projetos de Integração Curricular 

PIB                               Projetos Institucionais do Programa 

PIBIC                           Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 



 

PIBID                           Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PLACAD                     Planejamento Acadêmico 

PNE                              Portadores de Necessidades Especiais 

PPC                              Projeto Pedagógico do Curso 

PPI                               Projeto Pedagógico Institucional 

PROACAD                  Pró-Reitoria Acadêmica    

PROEXT                     Programa de Extensão Universitária 

PROUNI                      Programa Universidade para Todos 

PTA                              Pessoal Técnico e Administrativo 

RBF                              Rodney Braga Ferreira – Gestão Empresarial e Negócios 

SA                                 Secretaria Acadêmica 

SAE                              Setor de Atendimento ao Estudante 

SEMID                         Seminário Integrador do Curso de Direito 

SEPLAM                     Setor de Planejamento e Ambiente 

SINAES                       Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SIU                               Serviço Integrado Universitário 

SODAMI                     Sociedade de Amigas da UNIVALE 

SPA                              Serviço de Psicologia Aplicada 

TCC                             Trabalho de Conclusão de Curso 

TCE                             Tempo de Compromisso Esclarecido 

TJMG                          Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

UAB                             Universidade Aberta do Brasil 

UFJF                           Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFMG                         Universidade Federal de Minas Gerais 

UNICENTRO             Centro de Feiras e Eventos da UNIVALE 

UNIVALE                   Universidade Vale do Rio Doce 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PELA CPA/UNIVALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

UNIVALE - UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE 
GRUPO: GERAL/COORDENAÇÃO 
Conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom (a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você tem conhecimento das atividades de extensão desenvolvidas em seu Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você tem conhecimento das atividades de pesquisa desenvolvidas em seu Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Participação nas atividades complementares do seu curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O Curso contextualiza o conhecimento da área (teorias, técnicas, procedimentos, instrumentos, etc) com os temas gerais e situações 
do cotidiano 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Utilizo a Biblioteca da UNIVALE 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Utilizo o acervo de periódicos científicos/acadêmicos da Biblioteca da UNIVALE 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Interesse da Coordenação do Curso em propor medidas visando melhorar as condições de ensino/aprendizagem 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento do Coordenador do Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 

GRUPO: INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE GRUPO: APOIO AO ESTUDANTE 
Condições físicas das salas de aulas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Condições das instalações sanitárias 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUALIDADE dos equipamentos nos laboratórios do curso 
Ótimo/Sempre 



 

Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE de equipamentos nos laboratórios do curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Adequação dos laboratórios às aulas práticas (espaço, segurança) 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE de laboratórios de informática disponíveis 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE de recursos audiovisuais necessários para o desenvolvimento das aulas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Espaço físico adequado para estudo e consulta na biblioteca 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Espaço físico adequado para estudo e consulta na biblioteca 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE do acervo bibliográfico disponível na biblioteca 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
QUANTIDADE do acervo bibliográfico disponível na biblioteca 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Condições de funcionamento e atendimento das cantinas universitárias 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Acesso e adequação das instalações físicas para pessoas com necessidades especiais 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Serviço de segurança no Campus 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pela Secretaria Acadêmica 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco  



 

Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pelas Tesourarias 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pelas Bibliotecas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pelo Setor de Xerox 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Qualidade do atendimento prestado pelo Setor de Estágio 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 

GRUPO: CURSO: ESPECÍFICO/ALUNO 
Os conteúdos trabalhados na disciplina são coerentes com os que foram apresentados no Plano de Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
É desenvolvido na disciplina um trabalho integrado com as demais disciplinas do currículo do Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor utiliza adequadamente o tempo disponível para a aula 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor domina o conteúdo da disciplina 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor oportuniza a interação entre as atividades práticas e teóricas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor indica como material de estudo a utilização de livros textos e ou/manuais 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor informa aos alunos a sistemática de avaliação a ser adotada na disciplina 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O nível de conhecimento exigido nas avaliações é compatível com o conteúdo 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Coerência na distribuição de créditos (pontos) no cronograma de avaliação 



 

Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O professor comenta com os alunos os resultados das provas e trabalhos realizados 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 

GRUPO: CURSO: ESPECÍFICO/PROFESSOR 
Os conteúdos trabalhados na disciplina são coerentes com os que foram apresentados no Plano de Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
É desenvolvido na disciplina um trabalho integrado com as demais disciplinas do currículo do Curso 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você utiliza adequadamente o tempo disponível para a aula 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você domina o conteúdo da disciplina 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você oportuniza a interação entre as atividades práticas e teóricas 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você indica como material de estudo a utilização de livros textos e ou/manuais 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você informa aos alunos a sistemática de avaliação a ser adotada na disciplina 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
O nível de conhecimento exigido nas avaliações é compatível com o conteúdo 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Coerência na distribuição de créditos (pontos) no cronograma de avaliação 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
Você comenta com os alunos os resultados das provas e trabalhos realizados 
Ótimo/Sempre 
Bom(a)/Com frequência 
Regular/Geralmente 
Fraco(a)/Pouco 
Sem condições de opinar/Não se aplica 
 
 
 



 

GRUPO: COMISSÃO PRÓPRIA GRUPO DE AVALIAÇÃO 
Você considera o processo de avaliação realizado pela CPA importante para seu curso?        
Sim                       
Não 

GRUPO: COMENTÁRIOS/SUGESTÕES 
Esta avaliação atendeu suas expectativas?   
Sim                 
Não 
Caso seja necessário aproveite a oportunidade utilizando o quadro abaixo para complementar a sua avaliação. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS 

CURSOS DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

  

 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ................. 

 INSTRUÇÕES 

 Caro(a) Aluno(a), 

 

      Sua opinião é de extrema importância para avaliarmos o Curso de Mestrado, afim de melhorá-
lo. Solicitamos a gentileza de classificar, de acordo com a legenda a seguir, a opção que melhor 
expresse sua opinião a respeito. Não é necessária sua identificação, para que tenha mais liberdade 
nas respostas. 

 
1 - ótimo(a)  / 2 – Bom(a) / 3 – Regular / 4 - Ruim 

          Disciplina:  

 PROFESSORES 
Professor 1 Professor 2 

 QUESTIONÁRIO 

 
1. Clareza e objetividade no desenvolvimento do conteúdo. 

 
 
  

 
2. Receptividade às criticas, sugestões e questionamentos. 

 
  

 
  

 

3. Estímulo para os alunos expressarem suas ideias e discutirem os 
conteúdos. 

 
  

 
  

 
4.  Empenho e disponibilidade para sanar dúvidas. 

 
  

  
 

 5.  Estabelecimento de relações entre a teoria e a prática.    

 

6.  Utilização de metodologias e técnicas variadas, tornando as aulas 
dinâmicas e atualizadas.   

  
 

 

7. Uso de recursos audiovisuais que proporcionam maior aproveitamento 
das aulas.  

  
 

 8.  Pontualidade.   

 
9. Cumprimento integral do horário das aulas. 

  
  

 
10.Aproveitamento do tempo de sala de aula. 

 
    

 
11.Carga horária atribuída à disciplina. 

  
  
 

 
 

12.Relacionamento entre professor e alunos, favorecendo a aprendizagem.    

 

13. Aproveitamento do conteúdo da disciplina para o desenvolvimento do 
seu projeto de pesquisa.     

 14. Avaliação geral do professor.    

 15. A disciplina atendeu os objetivos propostos.   

 Comentários e Sugestões:           

             

             

             



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO “NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS 
SETORES -  UNIVALE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     
 
  Caro Usuário,                                                                                          
 A sua contribuição é muito importante para aprimorar o nosso atendimento. 

 
      SETOR:  

 

Aspectos 
 

 
Muito  

satisfeito 

 

  
Satisfeito 

 

 
Insatisfeito 

Escreva aqui sugestões para 
melhorias do setor: 

 

 Tempo de espera para o atendimento    
Cordialidade no atendimento    
Qualidade do atendimento no setor    
Qualidade do atendimento por telefone    
Agilidade no atendimento    
Clareza nas informações recebidas    
Retorno das solicitações    
Compromisso com data e hora na 
entrega do documento 

   

Horário de funcionamento    
Espaço físico 

Conforto    
Limpeza    

 
 

            
  
 Caro Usuário,                                                                                          

A sua contribuição é muito importante para aprimorar o nosso atendimento. 
 
        SETOR:  

 
Aspectos 

 

 
Muito 

satisfeito 

 

 
Satisfeito 

 

 
Insatisfeito 

 
Escreva   Escreva aqui sugestões para melhorias 

do setor: 
 

Tempo de espera para o atendimento    
Cordialidade no atendimento    
Qualidade do atendimento no setor    
Qualidade do atendimento por 
telefone 

   

Clareza nas informações recebidas    
Agilidade no atendimento    
Flexibilidade nas negociações    
Retorno das solicitações    
Horário de funcionamento    

Espaço físico 
Conforto    
Limpeza    
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