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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 em relação a suas atividades acadêmico - administrativas demonstrando as ações 

implementadas e as melhorias da UNIVALE. 

            É importante ressaltar no tocante à evolução acadêmica o credenciamento da UNIVALE 

para a oferta também de cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu na Modalidade em 

Educação a Distância. Em   relação à pós-graduação Stricto Sensu está sendo ofertado o Curso 

de Doutorado Interinstitucional DINTER/CAPES do Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar em Ciências Humanas para Docentes e Técnicos Administrativos em parceria 

com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
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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 

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 

mailto:reitoria@univale.br
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          Rômulo Mafra de Oliveira - Presidente 

        - Representante Discente: 

          Célio Pinheiro da Silva   

        - Representante da Sociedade Civil: 

          Sr.ª. Dirce Pereira Albino 

 

2 BREVE HISTÓRICO DA IES  

 

Em 2017 a Fundação Percival Farquhar – FPF-  completou 50 anos. No ano de 1967, 

um grupo de 159 pessoas definiu pela criação da primeira Instituição de Ensino Superior e 

Governador Valadares. Era um sonho ousado. Poderiam ter idealizado uma Instituição focada 

somente no ensino, mas sonharam além, queriam uma instituição que também primasse pela 

pesquisa, unindo o saber técnico ao científico, visando novas descobertas. Foi assim que 

Governador Valadares, com apenas 29 anos de emancipação, viu surgir o Minas Instituto de 

Tecnologia – MIT -  que se estruturou nos moldes das universidades norte-americanas que 

realizavam 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 

os Cursos de Engenharia e posteriormente os cursos de Física, Química e Matemática, que aos 

poucos foram crescendo e agregando novas estruturas com a chegada da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras -  FAFI, a Faculdade de Odontologia - FOG, a Escola de Nível Técnico 

Profissionalizante - ETEIT. O complexo Educacional cresceu e continuou perseguindo o 

“Sonho de seus instituidores, não queríamos ser faculdades isoladas e nem centro universitário”. 

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

2011. 

            Podemos dizer que a FPF inaugurou um novo tempo para a cidade, dando a Governador 

Valadares as características que precisava para iniciar a sua vocação como polo universitário, 

somos a “indústria do conhecimento”.  

              Os reflexos estão hoje em todos os cantos desta cidade e da região do Vale do Rio 

Doce.  Contribuímos com a educação, mas a nossa Vocação Filantrópica também beneficiou e 

continua beneficiando dia a dia milhares de pessoas, seja com oferta de bolsas de estudos, ou 

com os serviços gratuitos oferecidos pela Instituição.  Em prol desta comunidade realizamos 

anualmente cerca de 25 mil atendimentos odontológicos gratuitos destinados aos mais diversos 

públicos como bebês, crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, e a todos que 

buscam atendimentos nas clínicas do Curso de Odontologia. Além dos atendimentos 

multidisciplinares no ambulatório de lesões, o único na região especializado no cuidado de 

feridas crônicas; atendimento psicológico no Serviço de Psicologia  Aplicada - SPA; 

orientação Nutricional; a escola de esportes nas modalidades de tênis e futebol que atende 

crianças de baixa renda dos bairros ao entorno do campus II da UNIVALE. O escritório de 

Assistência Judiciária, os Núcleos do Juizado de Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais e o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania - CEJUS, os projetos 

comunitários nas áreas de agronegócio, arquitetura e engenharia espaços em que a Comunidade 

encontra apoio e esclarecimento e muitos outros projetos que expressam a nossa vocação 

comunitária filantrópica, extensionista e o cuidado que temos com a região em que estamos 

inseridos.  

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

profissionalizante de nível técnico, o Colégio Pré-vestibular Fibonacci e a TV UNIVALE, um 

canal educativo e de interlocução com a comunidade. 

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

comunitários em espaços próprios, tendo dentre outros espaços, Colégio Pré-vestibular 

Fibonacci, a Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz e a Biblioteca Setorial, Clínicas 

Odontológicas,  Ambulatório de Lesões, Laboratórios de Habilidades  do Curso de Medicina,  

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

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

de Minas Gerais e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUS), entre outros. 
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Em 2017, na modalidade presencial, a UNIVALE ofertou 20 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 presencial, 03 cursos de Pós-graduação Lato Sensu na modalidade a 

distância, 01 Curso de Pós-graduação Stricto Sensu – Mestrado e 01 Curso de Pós-graduação 

Stricto Sensu – Doutorado/DINTER.  

 

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 DE GRADUAÇÃO DA UNIVALE 

CURSO/HABILITAÇÃO Modalidade 

AVALIAÇÕES  

Nota ENADE CPC - Ano CC – Ano-Visita IDD 

Administração Bacharelado 2 - 2015 2 - 2015 3 - 2011 2 - 2009 

Agronegócio Tecnológico 3 - 2016 3 - 2016 4 - 2017 3 - 2016 

Agronomia Bacharelado 3 - 2016 2 - 2016 3 - 2008 4 - 2016 

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

Ciência da Computação Bacharelado 2 - 2014 2 - 2014 2 - 2010 2 - 2008 

Ciências Contábeis Bacharelado 3 - 2015 3 - 2015 4 - 2014 3 - 2009 

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

Direito Bacharelado 1 - 2015 2 - 2015 4 - 2015 4 - 2009 

Educação Física Licenciatura 3 - 2014 3 - 2014 3 - 2008 4 - 2007 

Educação Física Bacharelado - - 3 - 2015 - 

Enfermagem Bacharelado 4 - 2016 3 - 2016 2 - 2009 4 - 2016 

Engenharia Civil Bacharelado 2 - 2014 2 - 2014 3 - 2010 3 - 2008 

Eng. Civil e Ambiental Bacharelado 2 - 2014 2 - 2014 3 - 2010 3 - 2008 

Engenharia Elétrica Bacharelado 2 - 2014 2 - 2014 3 - 2017 3 - 2005 

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

Farmácia Bacharelado 3 - 2016 3 - 2016 3 - 2013 3 - 2016 

Fisioterapia Bacharelado 3 - 2016 3 - 2016 3 - 2013 3 - 2016 

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

Letras – Português/Inglês e 

Respectivas Literaturas Licenciatura 2 - 2014 3 - 2014 3 - 2015 
3 - 2008 

Medicina Bacharelado - - 4 - 2011 - 

Nutrição Bacharelado 2 - 2013 SC - 2013 4 - 2013 3 - 2007 

Odontologia Bacharelado 2 - 2016 3 - 2016 3 - 2016 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 3 - 2009 

Publicidade e Propaganda Bacharelado Curso Novo  

Sistemas de Informação Bacharelado 3 - 2014 3 - 2014 5 - 2005 4 - 2008 
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 UNIVALE e 

da Fundação Percival Farquhar, no sentido de subsidiá-los com os diagnósticos realizados pela 
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CPA. Além disso, busca, também, mostrar aos gestores a necessidade destes se tornarem 

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

autoavaliação na UNIVALE.  

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

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

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

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

e os relatórios individuais professores dos cursos de graduação. 

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

buscando um envolvimento com a gestão superior e comunidade acadêmica 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, Reuniões com 

Representantes de Turmas, participação em aulas magnas para apresentação dos resultados da 

Avaliações dos cursos de graduação, Boletim Acadêmico UNIVALE, Cartazes, Panfletos, entre 

outros. 

 

6 PLANOS DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

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

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

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

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

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

de caráter político, pedagógico e administrativo. 

            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 Quadro das Metas e Ações propostas para 2018: 
 
 

          METAS               AÇÕES 
RESPONSÁVEL

/ EXECUTOR 
JUSTIFICATIVA 

Aquisição de Licenças 

de uso do Software 

BACKUP  EXEC 

Adquirir licenças dos 

seguintes softwares 

BACKUP EXEC SERVER 

ED WIN 1 SERVER 

ONPREMISE STANDARD 

LICENSE + ESSENTIAL 

MAINTENANCE BUNDLE 

INITIAL e BACKUP EXEC 

AGENT FOR WIN 1 

SERVER ONPREMISE 

STANDARD LICENSE + 

ESSENTIAL 

MAINTENANCE BUNDLE 

INITIAL 

FPF/DISGI 

Para segurança dos dados 

dos Servidores instalados no 

DISGI é necessário que se 

faça backups diários em 

fitas magnéticas sendo que 

esses são controlados pelo 

software Bakup Exec.  

Ampliar Laboratório da 

Anatomia 

Aquisição de plataforma 

digital de anatomia  
FPF 

Atender ao Curso de 

Medicina 

Projeto de Construção 

Subestação do CTC 

Projeto de Instalação do 

Transformador e quadro de 

distribuição de energia. 

FPF/ Empresa 

Terceirizada 

Melhoria na distribuição 

dos circuitos de alimentação 

e distribuição de cargas no 

Campus II. 

Atualização  tecnológica 

dos laboratórios  de 

Engenharia e 

Informática 

 

Investimentos em 

Instrumental de laboratórios e 

softwares 

FPF 

Melhoria na qualidade das 

aulas práticas e na formação 

dos futuros profissionais. 

Construção e Melhoria 

dos 

 Laboratórios das 

Engenharias 

Projeto de construção de 

Laboratórios das Engenharias 

e modernização dos já 

existentes 

FPF/FPF 

 

Melhoria na qualificação na 

formação dos futuros 

profissionais da Engenharia 

e prestação de serviços à 

comunidade. 

Lotear as Glebas 

2,3,5,6,7 e 8   localizadas 

na Área do Campus II   

 

Projeto de terraplanagem e 

urbanização do “Loteamento 

Universidade” 

 

FPF/ Empresa  

Terceirizada 

 

Acerto e liquidação do 

Processão dos Professores 

que estão na ativa e aumento 

no poder de investimento 

financeiro da FPF 

Administração do 

Passivo Financeiro  

 

Equacionar as dívidas 

bancárias 

 

FPF/FPF 
Manter o equilíbrio 

financeiro da Instituição 

Setorização e 

Verticalização do 

Campus II  

Projeto Arquitetônico e 

Urbanístico de Setorização e 

Verticalização do CII 

Com expressivo aumento de 

salas de aulas. 

FPF/FPF 

Redução de custo 

operacional e melhoria no 

atendimento aos alunos. 

 

 

Projeto de elaboração, 

dimensionamento e execução 

FPF / Coord. 

MEDICINA 

Atendimento às atividades 

práticas dos alunos e 
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Criação do Centro 

Clínico do Curso de 

Medicina 

do Centro Clínico do Curso 

de Medicina 

aumento da receita 

financeira do curso 

 

Criar programa de 

incentivo de 

permanência do aluno 

nas mantidas. 

Criar Setor de Controle de 

evasão, buscando a 

articulação com o Setor de 

Atendimento ao Aluno 

 

UNIVALE/ Pró-

Reitoria 

 

Redução da evasão dos 

alunos ao longo do curso 

 

Projeto de modernização 

da iluminação dos 

ambientes dos  Campi 

Substituição em 50% das 

lâmpadas fluorescentes por 

lâmpadas de LEDs, num total 

aproximado de 5.000 

lâmpadas. 

FPF/FPF 

Redução no consumo de 

energia e redução na 

incidência de raios UV. 

Digitalização do 

Arquivo Geral da 

Instituição 

 

Transformar todos os 

arquivos em papel, para 

arquivos eletrônicos. 

FPF/ Empresa 

Terceirizada 

Redução de material em 

arquivo, liberação de espaço 

físico e facilidade na 

verificação dos registros. 

Criar Projeto 

Comunicação 

Visual dos Campi 

(Sinalização  dos Campi) 

Adequar a infraestrutura dos 

Campi, melhorando o acesso 

aos módulos, setores e 

departamentos da Instituição 

FPF/ASCORG 

Facilitar a identificação 

setorial dos Campi, quer 

seja, para os alunos, 

funcionários ou visitantes. 

Melhoria da qualidade 

de  trabalho  do DEC / 

Manutenção 

Adequar os funcionários de 

maletas individuais com as 

ferramentas necessárias ao 

desempenho de suas funções 

FPF/DEC 

 

Para se obter melhor 

rendimento, eficiência e 

qualificação nos serviços 

prestados pelos 

funcionários. 

Extração de Água  do 

Subsolo  (Lençol 

freático) 

Perfuração de poços 

artesianos e instalação da rede 

de distribuição da água e 

alimentação da ETA e 

registro nos órgãos 

competentes. 

FPF/ Empresa 

Terceirizada 

Redução do consumo de 

água fornecida pelo SAAE, 

melhoria na qualidade da 

água e consequentemente 

redução de custos 

operacionais. 

Usina Elétrica 

fotovoltaica em Parceria 

com T8M 

ENGENHARIA e 

ENERGIAS  

RENOVÁVEIS LTDA  

         

Projeto de dimensionamento 

e instalação de painéis solares 

no Campus II 

 

FPF / Engª 

Elétrica / T8M 

ENGENHARIA e   

ENERGIAS 

RENOVÁVEIS 

LTDA 

 

 

Motivar os alunos do Curso 

de Engª Elétrica, aumentar a 

demanda pelo curso e 

reduzir o consumo da 

energia elétrica fornecida 

pela concessionária. 

Estação de Tratamento 

de Água (ETA) com  

capacidade para 14m³/h 

Projeto de viabilização e 

instalação de uma Estação de 

Tratamento de Água Potável 

no Campus II 

FPF/FPF 

Criar condições de 

tratamento de água para 

atendimento interno, com 

redução do consumo de 

água fornecida pelo SAAE,  

Mestrado Profissional 

em    Odontologia 

       

Projeto em Mestrado 

Profissional em Odontologia  
FPF 

 

Criar condições de 

excelência aos profissionais 

da área de Odontologia, 

com menor tempo de 
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participação que o dos 

mestrados regulares. 

YKS SERVIÇOS LTDA 

Convênio de parceria com a 

YKS Serviços Ltda para 

prestação de serviços de 

consultoria 

FPF/FPF 

Criar mecanismos de 

prestação de serviços nas 

áreas  

Ambiental e de 

Sustentabilidade 

Credenciamento junto à 

SEBRAETEC 

        

 

Credenciar a FPF para 

prestação de serviços de 

Consultoria às Micro, 

Pequenas e Médias Empresas 

credenciadas ao SEBRAE 

FPF/FPF 

 

Melhorar a visibilidade da 

FPF no mercado 

Empresarial, qualificar 

nossos professores e alunos 

e criar receitas alternativas. 

Implantação do NEAD - 

Graduação 

Oferta de Cursos de 

Graduação na Modalidade 

Educação a Distância. 

FPF/Univale 

Ampliar a oferta de cursos 

de graduação, facilitando o 

acesso daqueles que não têm 

condições de frequentar um 

curso presencial 

 Criação do INSTITUTO 

FPF/UNIVALE 

Captação de recursos e 

recebimento de doações 

financeiras oriundas de 

Empresas e Terceiros, com 

dedução no IR. 

FPF/Univale 

Melhoria no nível de 

competitividade da 

FPF/UINIVALE frente as 

necessidades de 

investimentos. 

Desenvolvimento do 

Plano de Carreira da  

        Instituição 

Adequar a Instituição, através 

do RH de um Plano de 

Carreira. 

FPF 

Valorização da carreira 

profissional dos 

funcionários da Instituição, 

quer seja, professor ou PTA. 

Complementação da 

Reforma do Auditório 

Hermírio Gomes da 

Silva 

Substituição do piso e 

complementação das 

Cadeiras estofadas. 

FPF 
Melhoria nas condições de 

uso do auditório. 

Barreira Perimetral de 

proteção do Campus II 

Construção de barreira 

perimetral no acesso ao 

Campus II e instalações de 

catracas e guaritas. 

FPF 

Melhoria no controle de 

acesso ao Campus II, seja 

alunos ou visitantes. 

Projeto da criação  de um 

Call Center 

Criação de um Call Center na 

FPF/Univale. 

 

FPF/Empresa 

Terceirizada 

Melhoria no contato com os 

aluno e ex-alunos, 

especialmente alunos 

inadimplentes e evadidos. 

Renovação das Carteiras 

do  Campus I 

Aquisição de novas carteiras 

estudantis e reforma das 

existentes 

FPF 

Melhoria na qualidade de 

atendimento aos alunos dos 

cursos de Direito e 

Contabilidade 
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Criação do  Laboratório 

de Habilidades II Curso 

de Medicina 

Projeto de elaboração, 

dimensionamento e execução 

do Laboratório de 

Habilidades II, do Curso de 

Medicina 

FPF/UNIVALE 

Atendimento às atividades 

práticas dos alunos do Curso 

de Medicina. 

Projeto de automação do 

banco de Capacitores e 

adequação da potência 

reativa no Sistema 

Elétrico  do Campus I 

Substituição dos Bancos de 

Capacitores e do cabeamento 

da rede elétrica do Campus I 

FPF 

Melhoria na segurança do 

Campus I, relativa ao 

circuito elétrico e evitar 

pagamento de multas por 

fator de potência não 

coerente com as Normas 

vigentes. 

Projeto de Eficiência 

energética do ED2 

– Campus II 

Substituição dos 

Condicionadores de Ar, das 

lâmpadas existentes por 

lâmpadas de LED e 

instalações de painéis solares 

fotovoltaicos 

FPF 

Redução no consumo de 

energia, eficiência na 

iluminação e melhoria na 

climatização do ambiente. 

 

 

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 – 2017.      
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8   RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UNIVALE 2017   

 

          Este relatório apresenta dados da UNIVALE seguindo a NOTA TÉCNICA 

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

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

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

-  Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

- Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

      

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   
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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 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, Colégio Pré-vestibular Fibonacci 

complexo laboratorial, clínicas, ambulatórios, consultórios, Polo Integrado de Assistência 

Odontológica ao Paciente Especial (PAOPE), Escritórios Modelo, Escritório de Assistência 

Judiciária (EAJ), Centro Jurídico de Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUS), Parque das 

Ciências, Núcleo de Pesquisa, TV UNIVALE (UNIDADE da FPF), Templo Ecumênico, Centro 

de Fisioterapia, Centro de Feiras e Eventos (UNICENTRO), Departamento de Campi e a 

Administração da UNIVALE e FPF,  terminal eletrônico 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 
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avaliação global da Universidade. Foram analisados documentos e relatórios emitidos por 

diferentes setores da universidade.  

Foram realizadas reuniões com as instâncias administrativas e acadêmicas da 

UNIVALE e FPF para discussão das atividades a serem desenvolvidas em consonância com os 

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

documentos oficiais, textos, relatórios de Autoavaliação interna e externa, relatórios de 

Avaliação de Cursos de Graduação, Pós-graduação e relatórios setoriais. 

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

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

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

 

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

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

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

levantando potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados dos cursos servindo como 

parâmetros para a tomada de decisão. O resultado desta avaliação foi apresentado ao Colegiado 

da Reitoria, desencadeando uma ampla discussão com vistas ao feedback dos resultados aos 

alunos e professores com proposta e implementação de melhorias. 

           No período de matrícula para o segundo semestre foi realizado em todos os cursos de 

graduação uma enquete on line, respondida pelos alunos de todos os cursos.  

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

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

em relação aos principais indicadores avaliados e comentários/sugestões em relação aos 

diversos quesitos avaliados. Este material constitui uma fonte de informação qualitativa rica, 

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

gráficos apresentados. 

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

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

demandadas nas avaliações realizadas.  

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

para acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas no mesmo. 

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

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

funcionários da UNIVALE à comunidade interna e externa. Foi criado um novo instrumento 

para a citada pesquisa, aprimorando assim a efetividade das ações de melhorias.   

          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. 
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/UNIVALE 

AVALIAÇÕES REALIZADAS 2015 a 2017 
 

¤ Relatórios de Autoavaliação Institucional - UNIVALE 

 

AUTOAVALIAÇAO INSTITUCIONAL MÊS/ANO 

Relatório de Autoavaliação Institucional – UNIVALE – 2014 Março/2015 

Relato Institucional /Relatório de Auto Avaliação 

Institucional UNIVALE 2015 

Março/2016 

Relato Institucional /Relatório de Auto Avaliação 

Institucional UNIVALE 2016 

Março/2017 

 

¤ Relatórios de Avaliação / Cursos de Graduação 

  

CURSO MÊS / ANO 

Administração  Maio/2015 

Agronomia Outubro/2015 – Outubro/2016 

Arquitetura e Urbanismo Outubro/2015 - Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 – 

Ciências Contábeis Maio/2015 - Outubro/2016 – Julho/2017 -  Outubro/2017 

Ciência da Computação  Outubro/2015 

Comunicação Social - Jornalismo Outubro/2015 - Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017  

Direito Maio/2015 - Maio/2016 – Maio/2017 - Julho/2017 - 

Educação Física - Bacharelado Maio/2015 - Maio/2016 - Maio/2017 - Julho/2017 - 

Educação Física – Bach. Novo Título Maio 2015 - Maio/2016 – Maio/2017 - Julho/2017 - 

Educação Física - Licenciatura Outubro/2015 - Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 

Enfermagem Outubro/2015 - Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 

Engenharia Civil Outubro/2015  - Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 

Engenharia Civil e Ambiental Outubro/2015 - Outubro/2016 -  Julho/2017 -  Outubro/2017 

Engenharia de Produção Outubro/2015 - Outubro/2016 –  Julho/2017 - Outubro/2017 

Engenharia Elétrica Outubro/2015 – Outubro/2016 - Julho/2017 - Outubro/2017 

Farmácia - Formação Generalista Outubro/2015 - Outubro/2016 – Julho/2017 -  Outubro/2017 

Fisioterapia Outubro/2015 - Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 

Jornalismo - Bacharelado Outubro/2016 - Julho/2017 - Outubro/2017 

Letras Outubro/2015 - Outubro/2016  

Medicina Julho/2017 - Outubro/2017 

Nutrição Outubro/2015 - Outubro/2016 -  Julho/2017 - Outubro/2017 

Odontologia Outubro/2015 - Outubro/2016 – Julho/2017 -  Outubro/2017 

Pedagogia Outubro/2015 - Outubro/2016 – Outubro/2017 

Psicologia Outubro/2015 - Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 

Publicidade e Propaganda – Bac. Outubro/2016 - Julho/2017 - Outubro/2017 

Serviço Social Outubro/2015 

Sistemas de Informação Maio/2015 - Maio/2016 - Maio/2017 - Julho/2017 - 

Superior Tec. em Agronegócio Outubro/2015 – Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 

Superior Tec. em Gestão Pública Outubro/2015 – Outubro/2016 

Superior Tec. em Prod. Publicitária Outubro/2015 - Outubro12016 
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¤ Relatórios de Avaliação / Cursos de Graduação – Período rematrícula 

 

Todos os Cursos de graduação  28-06 a 14-08-2017 

 

¤ Relatórios de Avaliação / Lato e Stricto Sensu 

 

CURSO  MÊS/ANO 

Mestrado em Gestão Integrada do Território – 

Stricto Sensu 

Março 2016 

Análises Clínicas e Gestão de Laboratórios – Lato 

Sensu 

2015 

Direito Processual – Lato Sensu 2015 - 2016 

Docência do Ensino Superior 2017 

Gestão de Políticas Públicas 2015 - 2016 

Ortodontia – Lato Sensu 2016 

Psicopedagogia – Lato Sensu 2015  

 

¤ Relatórios de Avaliação / Outros 

 

RELATÓRIO  MÊS / ANO 

Estágio Curricular Supervisionado - 

Odontologia 

Maio/2016 – Novembro/2016 

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

Novembro/2016 - Maio/2017/- Novembro/2017 

Setor: Secretaria Acadêmica  2015 – 2016 - 2017 

Setor: Tesourarias  2015 – 2016 - 2017 

Setor: Bibliotecas - UNIVALE 2015 – 2016 - 2017 

Setor: Sala das Coordenações/Professores - 

Campus II  

2015 – 2016 - 2017 

Setor: Sala das Coordenações – Campus I  2015 – 2016 - 2017 

Setor: Serviço de Apoio ao Estudante – SAE  2015 – 2016 - 2017 

Avaliação do Programa de Capacitação de 

Professores Recém-contratados UNIVALE. 

Módulo II: Coordenador de Curso 

 

Março/2015 – Março/2016 – Março/2017 

Avaliação do Programa de Capacitação de 

Professores 

Março/2015 - Março/2016 – Março 2017 

 

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

 

PTA’s Maio/2014 – Setembro/2016 
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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 149). 

 

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 - 2016 

Realização de avaliações de todos os Cursos de Graduação da 

UNIVALE em dois momentos distintos.  

Entrega e análise das métricas/instrumentos para avaliação das 

ações desenvolvidas em 2017 em consonância com o PDI 2014-

2018. 

Desenvolvimento de atividades de apoio para fins de 

credenciamento da UNIVALE para oferta de cursos graduação e de 

Pós-graduação Lato Sensu na Modalidade 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 com vistas à elevação do  grau de adesão nas 

avaliações sistemáticas realizadas pela CPA nos Cursos de 

Graduação. 

Participação em congressos, 

eventos e encontros das 

Comissões Próprias de 

Avaliação promovidos pelo 

MEC. 

Otimização da divulgação dos 

resultados das avaliações. 

Reestruturação dos Instrumentos 

de avaliação utilizados nos 

processos avaliativos. 
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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 150). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Reunião com gestores administrativos para discutir os 

resultados da enquete realizada em todos os cursos de 

graduação apontadas pelos alunos contidas nos 

relatórios de avaliação de todos os cursos de graduação 

e Setores Administrativos.  

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. 

 

 

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 - PDI 

 

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

            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, e vislumbrando o credenciamento da Educação a Distância, a 

UNIVALE executa as ações descritas no PDI oportunizando 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. 
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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 presencial, na modalidade a distância e por meio 

do ensino híbrido foi definida a partir da análise das demandas do mercado de trabalho regional.  

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) passam, em sua maioria, por uma revisão criteriosa 

buscando adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais, e reestruturação das matrizes 

curriculares integrativas e atualizadas. Foram adotadas e aprimoradas metodologias ativas de 

aprendizagem, levando em consideração aspectos didáticos associados às novas tecnologias e 

inovações das áreas do conhecimento. 

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 junto aos cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu, 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 
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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. 

A UNIVALE, por meio da Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação - APPG, juntamente 

com o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Gestão Integrado do Território - GIT, 

realizou no período de 13 a 15 de setembro de 2017 o 15° Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica, com o tema Desafios da Contemporaneidade: a biodiversidade e o humano. 

Em 2017, o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale chegou a sua 15ª 

edição. A realização ininterrupta do evento, o aumento exponencial de participantes ao longo 

dos anos, incluindo inscritos de outras Instituições de Ensino Superior (IES) de Governador 

Valadares e região, Minas Gerais e Espírito Santo, e também do exterior, é uma prova da 

qualidade e do reconhecimento da Univale como universidade e do seu compromisso com o 

desenvolvimento da região onde está inserida. 

Para a edição comemorativa dos quinze anos ininterruptos, as discussões sobre os 

desafios da contemporaneidade pautaram-se pela dicotomia entre as questões afetas à 

biodiversidade, com destaque para o Desastre ocorrido em Mariana em 2015, e as questões 

pertinentes à humanidade, sua relação com o outro e com os espaços onde vive e se estabelece 

como partícipe. 

O público participante foi composto de estudantes de graduação, pós-graduação Lato e 

Stricto Sensu, professores e pesquisadores da UNIVALE e de outras Instituições de Ensino 

Superior e de pesquisa nacionais e internacionais, interessados em conhecer e/ou apresentar 

trabalhos de pesquisas, ensino e extensão nas diferentes áreas do conhecimento e temas 

relacionados aos diversos aspectos da mobilidade humana e do meio ambiente. Foram 

contabilizados 697 inscritos, sendo 432 trabalhos registrados e 299 como ouvintes. Foram 
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aprovados 432 resumos de trabalhos científicos e/ou acadêmicos para compor a programação. 

Este número é consideravelmente superior a todas as edições do Simpósio, exceto a última 

edição, conforme se percebe no gráfico abaixo: 

GRÁFICO: Evolução do número de trabalhos aprovados nas edições anteriores do 

Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica (2003 a 2017). 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 

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 117 e 118). 

 

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. 

Divulgação das políticas Institucionais contidas no PDI em 

todos os processos de gestão acadêmico administrativa da 

UNIVALE.  

- 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. 
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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 

reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em 

Agronegócio com nota 4. 

Recepção da Comissão de Avaliação do MEC/INEP para 

renovação de reconhecimento do Curso de Engenharia 

Elétrica com nota 3. 

- 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. 

- Elaboração de uma agenda do 

Coordenador com o objetivo de 

auxiliar a coordenação dos cursos na 

execução de procedimentos rotineiros 

relacionados à gestão. 

 

Objetivo 2: Implementar o PDI. 

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

página 118). 

 

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 

 

            A UNIVALE, por sua natureza de Instituição de Ensino Superior Comunitária, em 

consonância com seu PDI 2014/2018, o qual está fundamentado nas políticas sociais e 

educacionais, busca promover a inclusão social, a defesa do meio ambiente e educação 

ambiental, a e educação em direitos humanos, a defesa do patrimônio cultural e a igualdade 

ético-racial, alinhada à sua missão junto ao público interno e externo. 

           Atua de forma permanente por meio de programas e projetos de extensão, de ação 

comunitária e prestação de serviços, direcionados prioritariamente à população de baixo poder 
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aquisitivo e/ou em situação de vulnerabilidade social, de forma complementar ao poder público, 

realizando um trabalho de grande relevância junto à comunidade na qual está inserida. 

           Ainda na seara da 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 

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. 

           No requisito 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. 

            Em relação à infraestrutura, possui rampas, banheiros adaptados e piso antiderrapante e 

se utiliza das mais variadas ferramentas para garantir – pedagógica e humanisticamente – um 

cotidiano socialmente responsável para seus docentes, discentes e para a comunidade que utiliza 

seus serviços, contribuindo para a promoção do respeito à diversidade, com a eliminação de 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

             Pautada nos princípios do acolhimento, respeito à diversidade e acessibilidade, é que as 

ações de responsabilidade social consolidam a UNIVALE como Instituição de Utilidade Pública 

Municipal, Estadual e Federal, sendo ainda certificada pela  

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior como Instituição Socialmente 

responsável. 

 

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 
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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 135 a 137). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

   Aprovação de Projetos de Pesquisa focados nas 

demandas da região de inserção da UNIVALE.  

Desenvolvimento de atividades de extensão para 

atendimento de necessidades de instituições de 

cunho social da região.  

 

Inserir linhas de pesquisa no Programa de 

Mestrado e Doutorado. 

Incentivar o desenvolvimento de práticas sociais 

pelos cursos.  

CURSO DE JORNALISMO 

Criação da Revisa “INCLUSIVE” Semestral que 

trata das diversas temáticas de inclusão.  

Implantação e execução do projeto 

IDENTIDADE SOLIDÁRIA no curso de 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda que 

presta atendimento a entidades sociais para 

gestão, criação e organização da identidade visual 

e plano de comunicação para as entidades. 

 

 

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 135 a 137). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

1- Incentivo aos cursos na proposta de ações de defesa do meio 

ambiente. 

2- Assessoria à Secretaria Municipal de Meio Ambiente  na 

Elaboração do Projeto do Curso em Governança e Recursos 

Hídricos em parceria com órgãos governamentais e não 

governamentais. 

Estudar viabilidade de parcerias 

para a efetivação dos cursos 

propostos. 

 

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 135 a 137). 
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Cumprimento da Meta:  SIM   (  X   )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  ) 

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

1- Divulgação das ações de extensão no site da 

Univale e em outras mídias institucionais. 

Realização do 4º Fórum de Extensão 

Universitária (evento anual). 

 

 

- Redefinir o processo de registro dos Programas, 

Projetos e Ações de Extensão e Ação Comunitária 

na Assessoria de Extensão, especialmente as 

ações curricularizadas. 

- Propor a criação de uma Revista Eletrônica 

específica para a divulgação das Ações  

Extensionistas. 

Realizar o 5º Fórum de Extensão Universitária. 

 

 

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 135 a 137). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Inclusão da Educação das Relações Étnico-

Raciais em eventos culturais promovidos pela 

Instituição. Além disso, o disposto é atendido de 

forma transversal por meio das atividades 

desenvolvidas no âmbito das disciplinas e 

também nos projetos de extensão promovidos ao 

longo do Curso. 

CURSO DE DIREITO 

Seminário e Mesa Redonda em diversos períodos 

do Curso de Direito 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Inclusão da Temática da História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades 

curriculares dos cursos.  

Inclusão da disciplina Culturas Populares e 

Capoeira, que discute especificamente as 

manifestações e significados da cultura e arte 

afro-brasileira. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

A valorização da “Cultura Afro-brasileira”, 

gêneros, identidades, etnias e políticas de 

inclusão no Curso de Enfermagem é 

contemplada, transversal e longitudinalmente - 

considerando os eixos norteadores da 

organização curricular "o cuidado no contexto 

social" e "ética e bioética" - por meio das 

atividades teórico/práticas e em campo, 

desenvolvidas no âmbito dos módulos ou 

disciplinas de Ciências do Homem, Saúde 

Coletiva I, Comunicação Terapêutica, 

Metodologia do Ensino e Cultura Surda e Libras.  

Aprimorar as ações de inclusão da Temática da 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos de 

graduação. 

CURSO DE ARQUITETURA 

Inclusão da Temática da História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades 

curriculares do curso. 

CURSO DE DIREITO 

Fomentar um debate amplo e atual que envolve 

questões essenciais numa boa formação 

acadêmica: etnia, igualdade, cultura e 

democracia, com respeito a diversidade e a 

pluralidade de ideias, de culturas e as 

peculiaridades regionais e institucionais; ao 

estimular a flexibilização das ações educativas e 

coadunar com as novas perspectivas acerca do 

negro, índio e sua formação na sociedade 

brasileira. A valorização da “Cultura Afro-

Brasileira “ gêneros e identidades e etnias no 

Curso de Direito é contemplada de forma 

transversal por meio das atividades 

desenvolvidas no âmbito de várias disciplinas do 

curso. 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aprimorar as ações de inclusão da Temática da 

história e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Incentivar a pesquisa científica e construção de 

Trabalhos de Conclusão de Curso com a 
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O Trabalho de Conclusão de Curso, o Seminário 

Integrador e o Tecendo Saberes na Enfermagem, 

também abordam a inclusão da temática da 

história e cultura afro-brasileira e indígena, 
conforme demonstra os registros do curso. 

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

A Engenharia Elétrica contemplou na 

transversalidade por meio das atividades 

desenvolvidas no âmbito das disciplinas 

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania, 

assim como Legislação e Ética Profissional e 

também nos projetos de extensão promovidos ao 

longo do Curso. 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

A  valorização  da  “Cultura  Afro-

Brasileira”, gêneros, identidades e etnias no 

Curso de Fisioterapia é contemplada de forma 

transversal por meio das atividades 

desenvolvidas no âmbito das disciplinas, em 

específico Ciências do Homem, Saúde Coletiva e 

no Eixo Prática Profissional por meio dos 

Estágios Curriculares Supervisionados, e também 

nos projetos de extensão promovidos ao longo do 

Curso. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

A  valorização  da  “Cultura  Afro- 

Brasileira”, gêneros, identidades e etnias no 

Curso de Odontologia é contemplada de forma 

transversal por meio das atividades 

desenvolvidas no âmbito das disciplinas de Saúde 

Coletiva e no Eixo Prática Profissional por meio 

dos Estágios Curriculares Supervisionados, e 

também nos projetos de extensão promovidos ao 

longo do Curso. 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

A  valorização  da  “Cultura  Afro- 

Brasileira”, gêneros, identidades e etnias no 

Curso de Nutrição é contemplada de forma 

transversal por meio das atividades 

desenvolvidas no âmbito das disciplinas: 

Ciências do Homem, Saúde Coletiva Educação  

Nutricional, Alimentação e Nutrição do Escolar 

Nutrição e Saúde Pública, Avaliação Nutricional 

e por meio dos Estágios Curriculares 

Supervisionados. Além disso, temos os projetos 

de extensão promovidos ao longo do Curso. 

CURSO DE PEDAGOGIA 

A discussão é feita especificamente na disciplina 

Fundamentos e Metodologias em História e 

Geografia. O conteúdo prevê a discussão dos 

PCN’s que indicam essa temática. Damos ênfase 

a questão indígena regional, e a questões 

temática da história e cultura afro-brasileira, 

indígena e outras. 

Incentivar nos eventos realizados pelo curso, 

assuntos relacionados a essa temática.    

Apoio à oferta de disciplinas optativas que 

possibilitem a vivência discente nesta temática. 

Convênio junto a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (SESAI) para ações conjuntas de 

promoção, proteção, prevenção de doenças e 

agravos, através de educação em saúde, 

conforme demanda da comunidade. 

Oferta de capacitações para os profissionais da 

área de saúde e agentes de saúde indígenas da 

SESAI. 

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

Aprimorar as ações de inclusão da Temática da 

história e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos.  

Participação em atividades culturais. 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

Incentivar a pesquisa científica e construção de 

Trabalhos de Conclusão de Curso com a 

temática. Promover eventos acadêmicos 

abordando a temática. 

CURSO DE JORNALISMO 

Implantação da disciplina Gênero, Identidade, 

Etnias e Mídia nos cursos de Jornalismo e 

Publicidade com ações e produtos de abordagem 

da temática. 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

Incentivar a pesquisa científica e construção de 

Trabalhos de Conclusão de Curso com a 

temática. Promover eventos acadêmicos 

abordando a temática. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Incentivar a pesquisa científica e construção de 

Trabalhos de Conclusão de Cursos com a 

temática. 

Incentivar nos eventos realizados pelo curso, 

assuntos relacionados a essa temática. 

Convênio junto ao SESAI para ações conjuntas 

de promoção, prevenção e reabilitação em saúde 

bucal.  

Oferta de capacitações para os profissionais da 

área de saúde bucal e agentes de saúde indígenas 

da SESAI. 

CURSO DE PEDAGOGIA 

Separar o conteúdo de geografia e História. Não 

há tempo para aprofundamento. 

CURSO DE PSICOLOGIA 

Implementar um calendário regular para 

discussão temas da Temática da História e 
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relacionadas a preconceitos e racismos. Não 

discutimos conteúdo específicos mas 

tangenciamos os conteúdos indicados para o 

ensino fundamental. 

A disciplina sobre direitos humanos contribui na 

discussão sobre cultura afro-brasileira. 

Cultura Afro-brasileira e Indígena junto a alunos, 

professores e comunidade. 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

AGRONEGÓCIO 

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 135 a 137). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Inclusão de práticas metodológicas de forma transversal, 

contínua e permanente da Educação ambiental, por meio da 

interlocução com as Atividades Complementares - AC, das 

discussões aprofundadas nas disciplinas e nos Estágios 

Curriculares Supervisionados. 

Rede Solidária Natureza Viva 

Operacionalização do Projeto: 

Público Alvo: Catadores da ASCANAVI (Associação dos 

Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva) e Atores 

de dez escolas ribeirinhas da cidade de Governador Valadares, 

incluindo a Univale (Estudantes, Auxiliares de Serviços 

Gerais, Professores, Pedagogos e Gestores). 

Atividades planejadas: Este projeto foi selecionado na 2ª 

Chamada Pública do Instituto MRV, sendo premiado com um 

recurso de R$ 70.000,00 para sua execução no período de 

junho a novembro de 2017. Trata-se de um Projeto de 

Educação Ambiental que propõe a organização de uma rede 

solidária de apoio à Associação dos Catadores de Materiais 

Recicláveis Natureza Viva - ASCANAVI, com vistas à ampliação 

e melhoria da coleta seletiva em Governador Valadares. 

Fundamentado na Educação Ambiental Crítica, este projeto 

tem dois eixos de ação: 1) Formação de Catadores e 2) 

Formação de Estudantes.  

O objetivo geral se desdobra em: aprimorar o trabalho dos 

catadores da ASCANAVI; desencadear ações educativas que 

promovam a redução do consumo e a implantação da coleta 

seletiva sustentável em escolas e na Univale; ampliar a coleta 

seletiva na cidade, entendendo a como prática de reversão da 

degradação ambiental e da promoção social dos catadores. 

O eixo 1 prevê ações educativas que visam o fortalecimento 

do Associativismo; a Educação Ambiental; a reorganização de 

processos de trabalho e aprendizagens de leitura, escrita e 

matemática relativas às demandas de trabalho, qualificando os 

catadores, em sua maioria, com baixa escolaridade, e alguns 

não alfabetizados. O eixo 2 prevê ações em escolas, com foco 

nas escolas ribeirinhas e Univale, com vistas à redução do 

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. 

CURSO DE ARQUITETURA 

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. 

CURSO DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

Os discentes do curso de Ciências 

Contábeis são frequentemente 

conscientizados a participarem de 

ações de preservação do meio 

ambiente. 

CURSO DE DIREITO 

Promover a interlocução através das 

Atividades Complementares por 

meio do SEMID e GIT. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Incentivar a pesquisa científica e 

construção de Trabalhos de 

Conclusão de Curso com a temática 

de integração da educação 

ambiental. 
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consumo e adoção do hábito do descarte correto dos materiais 

recicláveis. 

Atividades realizadas: Durante seis meses, o projeto Rede 

Solidária Natureza Viva realizou diversas ações de educação 

ambiental. Os trabalhos foram divididos em duas frentes. A 

primeira se ocupou da formação dos catadores da 

ASCANAVI, e a segunda, das escolas ribeirinhas e 

Univale.  Nas escolas foram formados grupos conhecidos 

como “facilitadores”, incluindo pedagogos, auxiliares de 

serviços gerais, estudantes e diretores. Ao todo, 71 pessoas 

participaram de uma formação em educação ambiental para 

trabalhar a implantação da coleta seletiva na instituição. Os 

encontros discutiram tanto a questão da redução de consumo 

quanto o descarte de resíduos, com dois momentos: um de 

formação na Universidade, e outro, na escola-comunidade. As 

escolas realizaram, ao longo do projeto, três conexões 

ambientais, incluindo visita à ASCANAVI, à Associação Rio 

Limpo e uma atividade de reflexão no Farol da Ilha. A 

formação foi de responsabilidade dos cursos de Pedagogia e 

Mestrado em Gestão Integrada do Território e teve a carga 

horária de 50 horas. Como um incêndio havia destruído o 

galpão da ASCANAVI em maio, os catadores foram ouvidos 

sobre suas demandas. Pensando nesta realidade enfrentada 

pela entidade, novas ações foram propostas pela Univale. 

Dezenove dos 56 catadores associados participaram de cursos 

de qualificação profissional em Auxiliar de Eletricista (50 

horas), Comunicação Organizacional (40 horas) e Mobilização 

Social (20 horas), ofertados pelos cursos de Engenharia 

Elétrica, Publicidade e Propaganda e Engenharia Civil e 

Ambiental, respectivamente.  O curso de Engenharia de 

Produção atuou na reestruturação, processo de produção e 

rotina de trabalho, e o curso de Sistemas de Informação no 

desenvolvimento do site institucional da ASCANAVI. Já a 

Arquitetura e Urbanismo promoveu o concurso Arquitetando 

Solidariedade, culminando na criação de um projeto de 

coletores de materiais recicláveis desenvolvidos pelos 

alunos. O curso de Engenharia Elétrica, além da qualificação 

profissional em auxiliar de eletricista, também preparou os 

catadores para a construção de uma máquina de produção de 

filamentos para impressoras 3D. 

Quem forma também passa por formação, por isso o Instituto 

MRV contratou a Wylinka para prestar assessoria e 

acompanhar o desenvolvimento do projeto. A empresa 

realizou capacitações à distância através do Skype com a 

equipe da Univale, e presenciais e com os catadores e 

Universidade, e representantes da Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria Regional de Ensino. Participam do 

projeto as escolas   municipais Professor Helvécio Dahe, 

Olegário Maciel, Santos Dumont e Chico Mendes; e as 

estaduais Theolinda de Souza Carmo, Pedro Ribeiro 

Cavalcante Filho, Professor Darcy Ribeiro, Centro 

Interescolar Dr. Raimundo Albergaria Filho e Júlio Soares.   

Promover eventos acadêmicos 

abordando a temática. 

Promover no curso debates sobre a 

importância do descarte 

responsável de resíduos em saúde. 

Participar da coleta seletiva 

proposta pela Universidade. 

Solicitar dos gestores universitários 

a uma proposta gradativa para a 

efetiva atuação do Setor de 

Medicina e Segurança do Trabalho, 

numa parceria com o Setor de 

Biossegurança, para a implantação 

do PGRSS na UNIVALE. 

Inserção do Curso de Enfermagem 

no Projeto  

Natureza Viva. 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

Incentivar a pesquisa científica e 

construção de Trabalhos de 

Conclusão de Curso com a temática. 

Promover eventos acadêmicos 

abordando a temática 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

Incentivar a pesquisa científica e 

construção de Trabalhos de 

Conclusão de Curso com a temática. 

Promover eventos acadêmicos 

abordando a temática. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Incentivar a pesquisa científica e 

construção de Trabalhos de 

Conclusão de Curso com a temática. 

Promover eventos acadêmicos 

abordando a temática. 

Promover no curso debates sobre a 

importância do descarte correto do 

amalgama dentário. 

Participar da coleta seletiva 

proposta pela Universidade. 

CURSO DE PSICOLOGIA 

Totalmente contemplada no PPC do 

Curso. 

CURSO SUP. DE TECNOLOGIA 

EM AGRONEGÓCIO 

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. 
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Na Universidade, a temática do projeto foi curricularizada 

através de Atividade de Prática Supervisionada (APS), Projeto 

Integrador, Visita Técnica à ASCANAVI, Palestras e 

Discussões Dirigidas, Concurso de Lixeiras, Roda de Saberes, 

nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Produção, Pedagogia, Publicidade e 

Propaganda, Sistemas de Informação e no Mestrado em 

Gestão Integrada do Território. Nesse sentido, o projeto de 

extensão Rede Solidária Natureza Viva buscou atender ao 

disposto na Lei Nº 9.795/99 e no Decreto Nº 4.281/2002, 

integrando a Educação Ambiental às disciplinas dos cursos de 

modo transversal, contínuo e permanente, e contribuir com a 

Univale no cumprimento da sua responsabilidade 

socioambiental. Quatorze professores e 7 estudantes bolsistas 

de extensão trabalharam diretamente na realização dessas 

atividades. 

CURSO DE ARQUITETURA 

Participação do Curso de Arquitetura no Projeto “Rede 

Solidária Natureza Viva” 

CURSO DE DIREITO 

Seminário Integrador do Curso de Direto - SEMID 

Eventos em parceria com o GIT (Gestão Integrado do 

Território) e Curso de Direito 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Integração da Educação Ambiental às disciplinas dos cursos 

de modo transversal, contínuo e permanente.  

Implementação de atividades dentro da disciplina Esporte de 

Aventura que atente para a consciência ambiental na prática 

esportiva. 

CURSO DE ENFERMAGEM  

O Curso de Enfermagem, por meio da interlocução com as 

Atividades Complementares, das discussões aprofundadas nas 

disciplinas de Epidemiologia, Saúde Coletiva I, Parasitologia 

e Saneamento, Fundamentos de Enfermagem, Enfermagem 

em Doenças Infectocontagiosas/Biossegurança, promove a 

articulação entre a teoria e prática da educação ambiental. 

Infectocontagiosas/Biossegurança, promove a articulação 

entre a teoria e prática da educação ambiental. 

Para isso, utiliza ações que efetivam as práticas cotidianas para 

o ambiente biologicamente seguro e proteção ambiental. 

As atividades de educação em saúde propostas e efetivadas 

pelo Setor de Biossegurança, contribuem para a segurança em 

saúde e para a formação do discente em consonância com 

princípios da segurança em saúde e da educação ambiental. 

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

O curso de Engenharia Elétrica contempla o estudo da 

educação ambiental por meio da interlocução com as 

Atividades Complementares, das discussões aprofundadas na 

disciplina Ciências do Ambiente e nos estágios curriculares 

supervisionados. 

 

Assegurar nos planos de ensino a 

transversalidade da educação 

ambiental às disciplinas. 

Disciplinas de Legislação ambiental 

e Gestão ambiental no curso de 

Agronegócio. 
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CURSO DE FISIOTERAPIA 

O Curso de Fisioterapia da UNIVALE, por meio da 

interlocução com as Atividades Complementares, das 

discussões aprofundadas nas disciplinas Ciências do Homem, 

Saúde Coletiva, Epidemiologia, Parasitologia e Microbiologia 

e nos estágios curriculares supervisionados, contribui para a 

formação do sujeito em consonância com princípios da EA. 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

O Curso de Nutrição da UNIVALE, por meio da interlocução 

com as Atividades Complementares, das discussões 

aprofundadas nas disciplinas Ciências do Homem, Saúde 

Coletiva, Epidemiologia, Parasitologia e Saneamento, 

Alimentação e Nutrição do Escolar, Nutrição em Saúde 

Pública e nos estágios curriculares supervisionados, contribui 

para a formação do sujeito em consonância com princípios da 

EA.  

CURSO DE ODONTOLOGIA 

O Curso de Odontologia da UNIVALE, por meio da 

interlocução com as Atividades Complementares, das 

discussões aprofundadas nas disciplinas de saúde 

coletiva e nos estágios curriculares supervisionados, 

contribui para a formação do sujeito em consonância com 

princípios da EA. 
CURSO DE PEDAGOGIA 

A temática comparece nas discussões do curso, em disciplinas 

como Meio ambiente e Sociedade, Território, ambiente e 

Linguagens, Metodologias e práticas de Ciências naturais, 

bem como esteve presente como área do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e 

perpassa de modo transversal outras disciplinas, práticas e 

estágios. A temática também se desenvolve nas discussões do 

projeto de extensão Roda de Saberes e Rede Solidária 

Natureza Viva. 

 

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 135 a 137). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Capacitação docente sobre Educação Inclusiva no Ensino 

Superior com a palestra -  Inclusão Educacional: Novo Olhar. 

Levantamento de alunos com necessidades especiais 

identificados no ato de matrícula do 1º semestre. 

Levantamento junto às coordenações de cursos de alunos com 

necessidades especiais no 2º semestre. 

Atendimento a pais de alunos com deficiência intelectual e das 

profissionais externas que acompanham o caso.  

Atendimento a aluno com baixa visão do curso de Fisioterapia. 

Capacitação para professores de Fisioterapia sobre baixa visão 

e adequações metodológicas necessárias. 

Implementação do PID (Plano 

Individual de Desenvolvimento 

para estudantes com necessidades 

especiais). 

Disponibilização do PID no portal 

do professor com 

acompanhamento da SAE e da 

coordenação do curso. 

Continuidade e ampliação da 

capacitação docente para a 
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Atendimento a aluno com TDAH do curso de Medicina e 

Direito com esclarecimentos aos docentes sobre as adequações 

metodológicas para o TDAH. 

Orientação e sensibilização sobre Educação Inclusiva no curso 

de Direito. 

Suporte à coordenação dos cursos de Direito e Contabilidade 

para o atendimento aos alunos com déficit de aprendizagem. 

Atendimento a pais de alunos com autismo, déficit intelectual e 

dificuldade motora. 

Atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista 

por meio do Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e do Serviço 

de Psicologia Aplicada. 

Educação Inclusiva no Ensino 

Superior. 

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 135 a 137). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Inclusão da Educação em Direitos Humanos de forma 

transversal nas disciplinas que compõem o conjunto 

formativo dos currículos dos cursos e no Estágio Curricular 

Supervisionado que se torna um campo fértil para a 

Educação em Direitos Humanos pela inserção efetiva e 

supervisionada dos estudantes em diferentes espaços de 

atuação profissional. 

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  

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

Conselho Municipal de Direito da Criança e do 

Adolescente 

CURSO DE ARQUITETURA 

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 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. 

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. 

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. 

CURSO DE ARQUITETURA 

Conformidade com as demandas 

apresentadas. Manter a participação da 

UNIVALE no Conselho  

Municipal de Direitos Humanos 

CURSO DE DIREITO 

Proporcionar através desta atividade 

uma aula diferenciada e dinâmica sobre 

direitos fundamentais, ministrada pelos 

acadêmicos do direito em escolas de 

ensino médio do sistema público.  

Através de teatro, música, parodia, 

poesia, standup, artes circenses, 

coreografias, jogral etc.  

Neste prisma, alinhado a uma proposta 

interdisciplinar o Projeto Integrador   

Direitos Fundamentais na Escola, 

estabelecerá uma parceria com o Curso 

de Enfermagem, visando uma 
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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. 

CURSO DE DIREITO 

Direitos Fundamentais na Escola. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório do Curso 

de Enfermagem é um campo fértil para a Educação em 

Direitos Humanos pela inserção efetiva e supervisionada 

dos discentes em diferentes espaços de atuação 

profissional. 

Este componente curricular resulta em contrapartida 

importante do Curso de Enfermagem aos serviços 

parceiros, pela qualidade e quantidade de ações de 

assistência e em educação em saúde desenvolvidos 

durante as práticas de estágio, nos níveis de atenção 

primária, secundária e terciária em saúde. 

Para a responsável condução desta atividade, o Curso de 

Enfermagem desenvolveu o Regulamento de Estágio 

Curricular Supervisionado. 

Os Cursos de Enfermagem e Direito da UNIVALE, a partir 

deste semestre, iniciaram a proposta nascida em 2017/2, 

para o desenvolvimento de projeto intercursos, entre as 

áreas de saúde e ciências humanas/sociais, através de 

articulação entre módulos e disciplinas que contemplam em 

seu ementário a educação em saúde. Esta proposta 
permitirá a curricularização da extensão nos dois cursos. 

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

O curso contemplou na transversalidade a educação em 

direitos humanos nas disciplinas Humanidades, Ciências 

Sociais e Cidadania, assim como Legislação e Ética 

Profissional em suas discussões dentro e fora do meio 

acadêmico. 

CURSO DE FARMÁCIA 

Incentivo à participação em projetos ou ações de extensão 

para beneficiamento  da comunidade, enfatizando o 

direito à saúde, a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento social. 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório é um 

campo fértil para a Educação em Direitos Humanos pela 

inserção efetiva e supervisionada dos estudantes em 

diferentes espaços de atuação profissional, nos quais esses 

direitos não são respeitados ou encontram-se em situações 

de inclusão precária quanto aos direitos sociais básicos 

como a saúde, alimentação, educação e moradia. Destaca-

se o Estágio de Saúde Coletiva realizado em diversas 

estratégias de saúde da família do município, além dos e 

das ações extensionistas da UNIVALE, refletido 

amplamente nas atividades desenvolvidas nos projetos de 

extensão interdisciplinar PAOPE. 

discussão ampla do direito e saúde nas 

escolas públicas na cidade de 

Governador Valadares, sendo este 

realizado pelos acadêmicos dos cursos 

de Direito e Enfermagem da 

UNIVALE. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Trabalhar a temática de Educação em 

Direitos Humanos nos Seminários 

Integradores e Tecendo  Saberes na 

Enfermagem. 

Debater o conteúdo nas salas de aula 

nos módulos ou disciplinas afins. 

Incentivar o desenvolvimento do 

Projeto Saúde na Escola, parceria entre 

os Cursos de Enfermagem e Direito, 

apresentando indicadores que permitam 

a melhoria contínua desta ação, focando 

o aprendizado e os serviços à 

comunidade. 

CURSO DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA 

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. 

Acompanhar nos planos de ensino a 

transversalidade da educação em 

direitos humanos às disciplinas. 

CURSO DE FARMÁCIA 

Participação de professores e alunos em 

programas, projetos e ações de 

extensão, visando o atendimento às 

demandas da comunidade bem como a 

formação cidadã dos egressos. 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

Aprofundar debates sobre o tema em 

sala de aula. 

CURSO DE JORNALISMO 

Implantação da disciplina Gênero, 

Identidade, Etnias e Mídia nos cursos 

de Jornalismo e Publicidade com ações 

e produtos de abordagem da temática. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Trabalhar a temática nos seminários 

integradores 

Debater o conteúdo nas salas de aula; 

Firmar acordo com o SESAI e trabalhar 

a temática com a população das tribos 

indígenas; 
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CURSO DE JORNALISMO 

Implantação da disciplina Gênero, Identidade, Etnias e 

Mídia nos cursos de Jornalismo e Publicidade com ações e 

produtos de abordagem da temática. 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório do curso 

de Nutrição é um campo fértil para a Educação em Direitos 

Humanos pela inserção efetiva e supervisionada dos 

estudantes em diferentes espaços de atuação profissional, 

nos quais esses direitos não são respeitados ou encontram-

se em situações de inclusão precária quanto aos direitos 

sociais básicos como a saúde, alimentação, educação e 

moradia. Destaca-se os Estágios Supervisionados I 

(Alimentação e Nutrição do Escolar) e Estágio 

Supervisionado II (Nutrição em Saúde Púbica). Temos 

ainda as ações extensionistas da UNIVALE, refletido 

amplamente nas atividades desenvolvidas nos projetos de 

extensão interdisciplinar PAOPE e no Ambulatório de 

Lesões e as disciplinas Bases do Exercício Profissional, 

Ciências do Homem, Saúde Coletiva, Educação 

Nutricional, Psicologia Social e Comunitária, Legislação 

Profissional, Ética e Bioética, Alimentação e Nutrição do 

Escolar e Nutrição em Saúde Pública. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório é um 

campo fértil para a Educação em Direitos Humanos 

pela inserção efetiva e supervisionada dos estudantes 

em diferentes espaços de atuação profissional, nos 

quais esses direitos não são respeitados ou encontram-

se em situações de inclusão precária quanto aos 

direitos sociais básicos como a saúde, alimentação, 

educação e moradia. Destacam-se os Estágios 

curriculares supervisionados em Saúde Coletiva 

oferecido durante toda a graduação e realizado em 

diversas estratégias de saúde da família do município, 

além dos e das ações extensionistas da UNIVALE, 

refletido amplamente nas atividades desenvolvidas 

nos projetos de extensão interdisciplinar PAOPE e nas 

Clínicas de atendimento Odontológico. 
CURSO DE PEDAGOGIA 

A temática comparece no curso de forma transversal e 

mais intensivamente nos conteúdos Direitos Humanos e 

Diversidade e Antropologia e Direitos Humanos.  

As atividades do curso se direcionam à formação de 

valores, atitudes e práticas voltadas para a cidadania, 

convivência, respeito à diversidade. 

Uma ação pontual desenvolvida no curso foi o Projeto 

Gentileza, estimulando o desenvolvimento da empatia. 

Dialogar com os alunos a importância 

da temática nos atendimentos 

odontológicos. 

CURSO DE PSICOLOGIA 

O Curso já contempla tais ações que 

estão presentes no PPC do Curso. 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 

Conformidade com as demandas 

apresentadas. Manter a participação da 

UNIVALE no Conselho Municipal de 

Direitos Humanos. 

Incentivar a participação dos 

professores e alunos em Programas, 

Projetos e Ações de extensão, visando 

o atendimento as demandas da 

comunidade, bem como a formação 

cidadã dos egressos. 

Projeto Horta orgânica e a comunidade 

e participação do curso de Agronegócio 

no CAIGG. 
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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. 

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 consolidação do desenvolvimento humano, econômico e social e se dê por 

meio da interdisciplinaridade 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 pelas suas 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. 
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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.  

Neste contexto, fez-se necessário um redimensionamento da pertinência de cursos de 

graduação, nos cursos de Pós-graduação lato sensu, presencial e na modalidade a distância, 

considerando a oferta, a demanda e as condições institucionais. 

No Stricto Sensu, passamos por avaliação quadrienal e mantivemos a nota 03, fato que 

consideramos positivo a despeito do cenário nacional que trouxe vários impactos no âmbito dos 

programas durante o ciclo avaliativo, o que levou inclusive ao descredenciamento e 

rebaixamento de nota de vários programas de referência no Brasil. 

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

Oferta de Programas 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. Tal política tem sido construída de forma coletiva 

pelos seus professores e pesquisadores, com base nos parâmetros exigidos pela LDB e pelas 

normativas da CAPES, considerando o ambiente interno da Univale e o ambiente externo de 

seu território de inserção.  

1- Princípios que direcionam a política de pesquisa são: 

1.1 Princípio da indissociabilidade 

          A atividade de pesquisa na UNIVALE é indissociável do ensino e da extensão, 

partilhando o compromisso de efetivar a missão institucional de geração e difusão de 

conhecimento; de oferecer aos discentes um ensino integral qualificado, pautada na cidadania 

e ética; de inserir comunitariamente a instituição, em seu território, com responsabilidade social 

e ambiental; e de contribuição para o desenvolvimento do Vale do Rio Doce.  

          A indissociabilidade da pesquisa se realiza pelo diálogo interdisciplinar e pelo 

compromisso entre a pós-graduação e graduação, bem como pelo compromisso com a busca 

constante da qualidade da formação acadêmica e dos serviços prestados pela UNIVALE a 

sociedade local e regional.  
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1.2 Princípios éticos 

          Desenvolver as atividades investigativas com fundamento na ética e no pensamento 

reflexivo, crítico e criativo, comprometidos com os princípios éticos da democracia, cidadania, 

direitos humanos, tolerância, pluralismo de ideias, diversidade cultural, biodiversidade, 

multiterritorialidade e desenvolvimento socioterritorial. 

 

Princípios que direcionam a formação e prática pedagógica 

Princípio da interdisciplinaridade 

          A UNIVALE assume o princípio da interdisciplinaridade e buscará os meios para 

desenvolvê-la não somente na teoria, mas principalmente na sua práxis. A política de pesquisa 

se apoia no entendimento da interdisciplinaridade como um caminho de investigação, inserção 

social e enfrentamento de temas complexos e transversais presentes no seu ambiente externo e 

território de inserção. Portanto, os princípios da interdisciplinaridade precisam ser conhecidos, 

compreendidos e praticados por todos docentes e discentes.  

          Os princípios da interdisciplinaridade devem se fazer presente com coerência e aderência 

em todas as etapas do ensino de pós-graduação e da pesquisa (elaboração de projeto, execução 

e publicação). Isso exigirá docentes compromissados com a alteridade, respeito, tolerância, 

humildade, diálogo e abertura para novas ideias e experiências. A UNIVALE espera contar 

com docentes dispostos a aprender com o outro, em aprender outros saberes e, principalmente, 

em aprender outras metodologias, leituras, teorias e conceitos; capazes de responder aos 

desafios do seu ambiente externo e território de inserção. 

          “Tendo em vista que um dos maiores desafios deste século é o da (re) ligação de saberes, 

abre-se na Área Interdisciplinar um espaço para inovação da organização do ensino da Pós-

graduação e da pesquisa, espaço esse que induz a formação interdisciplinar e humanista dos 

alunos, docentes e pesquisadores. Essa formação volta-se para o desenvolvimento e adoção de 

atitude interdisciplinar em suas diferentes práticas de ensino, pesquisa e extensão, incluindo-se 

aí a necessária inserção social da produção científica e tecnológica gerada. ” (Documento da 

Área Interdisciplinar/CAPES, 2016) 
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Princípio do diálogo de saberes 

          A UNIVALE assume o princípio pedagógico do diálogo epistemológico de diferentes 

saberes e promoverá uma formação aberta aos diversos métodos, teorias e conceitos; uma 

crescente acessibilidade e espaços apropriados para a troca de conhecimento interdisciplinar; 

uma abertura para o conhecimento do senso comum, da cultura popular e dos povos 

tradicionais, inclusive para aumentar a sua legitimidade socioterritorial. Todos os professores 

e alunos devem participar do compromisso e agir para promover a interação e integração com 

os saberes acadêmicos e não acadêmicos. Além das atividades em sala de aula serão valorizados 

os trabalhos de campo com o objetivo de permitir “leituras cruzadas” dos diferentes olhares. 

Os docentes e discentes devem desenvolver o espírito de inovação e serem abertos para lidar 

com distintas culturas, mentalidades, concepções, visões de mundo, posturas e atitudes. 

Princípio das trocas intersubjetivas 

          Cada docente deve se abrir para as trocas intersubjetivas e aprender a lidar com distintas 

culturas, mentalidades, concepções, visões de mundo, posturas, formação disciplinar e atitudes 

dos demais docentes, dos discentes e dos diferentes atores sociais. São desafios da formação 

pedagógica:  

a) Conseguir que de fato os pesquisadores envolvidos trabalhem junto, em equipes 

interdisciplinares;  

b) Elaborar o projeto institucional interdisciplinar comum, mantido coletivamente pelo corpo 

docente e com a participação ativa do corpo discente;  

c) Desenvolvam projetos de equipes integrados com coerência e aderência ao projeto 

institucional;  

d) Integrem de forma ativa e participativa os discentes de pós-graduação e graduação nas 

equipes interdisciplinares de pesquisa e extensão. Os colegiados de pós-graduação devem 

aprovar resoluções claras e objetivas, com as exigências para que os discentes, sem exceção, 

tenham participação colaborativa, envolvimento efetivo e disposição para as trocas 

intersubjetivas, no qual cada um colabora e atua junto com os outros, engajado no trabalho 

comum e na troca de saberes. 

          A política de pesquisa e de pós-graduação em conformidade com a realidade do 

ambiente externo e inserção territorial da Univale se volta para uma demanda de profissionais 



44 

 

de origem as mais diversas e com diferentes culturas e formações acadêmicas, num contexto de 

dificuldade de prosseguir nos estudos em áreas disciplinares da pós-graduação Stricto Sensu.  

O compromisso da Univale na pesquisa e pós-graduação é disponibilizar para a 

sociedade profissionais e professores com sólida formação disciplinar ou interdisciplinar, com 

competência e habilidade para observar e lidar com problemas complexos, não-estruturados, 

com as contraditoriedades e pluralidades que caracterizam a contemporaneidade. 

Dessa forma a Univale se propõe a oferecer alternativa de formação em Mestrado e 

Doutorado interdisciplinar e disciplinar, para forma professores e profissionais de três tipos:  

a) Com competência e habilidades para lidar com a diversidade e o multiculturalismo que 

caracteriza o mundo hodierno, caracterizados por possuírem “espírito esclarecido” e vontade 

de aprender sempre;  

b) Professores com carreira acadêmica ativa, possuindo competência e habilidade na 

pesquisa e extensão, além de excelência na sua atuação no ensino;  

c) Profissionais atuantes no serviço de agências governamental, ONG, empresas, 

instituições as mais diversas, com excelência na sua atuação, criatividade, estratégia e 

capacidade de governança, com competência e habilidade para tomada de decisão e/ou ação e, 

portanto, capazes de mobilizar recursos e liderar pessoas na solução de problemas postos pelo 

campo prático. 

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.  Para tal o colegiado realizou várias reuniões 

para avaliação e monitoramento das atividades discentes e docentes de modo a manter estrito 

cumprimento das determinações da Política de Pesquisa interna e externa. 

O Colegiado do PROGRAMA entende que os desafios essenciais a serem enfrentados 

é a elevação da produção científica docente e discente e a vivência da interdisciplinaridade. 

A carga horária do corpo permanente do programa contempla cinquenta por cento de 

horas destinadas a pesquisa, além de horas específicas para ministração de módulos teóricos e 

orientação. Com tal medida, esperamos elevação da produção acadêmica e maior envolvimento 

nas atividades coletivas. A meta do Programa é obter no mínimo nota 04 no próximo ciclo 

avaliativo. 



45 

 

A Univale possui todos os projetos 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. Acoplados a tais projetos temos dois Programas de 

Iniciação Científica: O BIC FAPEMIG com 25 bolsistas e o BIC UNIVALE com 05 bolsistas 

a ele vinculados.  

Os Programas de Iniciação Científica tem sido muito significativo para a formação de 

pesquisadores na Instituição. Esta tem sido uma forma exitosa de preparar novos alunos para 

Programas de Mestrado e Doutorado. Atualmente vários doutores que compõe o quadro docente 

da Univale são oriundos dos Programas de Iniciação Científica e Mestrados. 

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

Extensão Universitária, 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 2017, 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 
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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.  

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 119 

e 120). 
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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.   

Realização de oficinas pedagógicas para professores, visando a 

qualidade contínua de ensino, por meio de oficinas de 

estratégias metodológicas. Atendimento do Setor Gestão 

Pedagógica aos coordenadores de curso e NDE para orientação 

aos indicadores de qualidade do MEC nas dimensões 

pedagógica, corpo docente e infraestrutura. 

Reestruturação e atualização dos Projetos Pedagógicos dos 

cursos. 

Realização de fórum para divulgação e debate das Políticas 

Institucionais da UNIVALE junto aos NDE’s dos Cursos.  

Curso de Pós-graduação em Docência no Ensino  

Superior para professores.  

Premiação do corpo docente em reconhecimento às atividades 

exitosas e estímulo à produção acadêmica.  

(Prêmio Inovação); 

Implementação do Curso de Pós-graduação Lato Sensu 

Docência do Ensino Superior para professores, coordenadores 

de cursos e gestores da UNIVALE. 

Implementação do Programa de Formação Continuada dos 

Docentes e PTA que atuam na EaD. 

A implementação de política de descontos pela FPF, para 

incentivo à participação de professores e funcionários em 

Cursos de Pós-graduação Lato Sensu ofertados pela UNIVALE. 

Participação em cursos de capacitação pela Consultoria SAGA 

em Educação a Distância- EAD. 

Atualizar o 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. 

Implementar os indicadores de 

desempenho para coordenadores 

de curso. 

Ampliar o número de vagas do 

curso de Pós-graduação em 

Docência no Ensino Superior para 

os professores. 

Criar edital para o Prêmio 

Inovação objetivando 

transparência na seleção dos 

projetos. 

Elaborar e-book da UNIVALE 

com as práticas premiadas. 

Realizar fórum para divulgação 

das práticas inovadoras; 

Monitorar a oferta dos cursos e 

demais ações com a perspectiva de 

colocar em prática os resultados da 

aprendizagem. 

 

 

                                                                

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 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 120). 
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Cumprimento da Meta: SIM (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X  ) 

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta          Ações de Melhorias Propostas 

Os PPC´s dos cursos da graduação presencial, 

foram atualizados, tendo alguns em processo de 

finalização. Revisão dos PPC´s dos cursos de 

Letras, Pedagogia e Administração da 

graduação a distância.  

Participação da Assessoria de Graduação 

(ASGRAD) junto à Assessoria de Extensão, nas 

reuniões de elaboração dos itens que comporão 

os Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação a serem ofertados a distância. 

Formação com os professores proponentes do 

curso de Administração e letras em EaD. 

Formação com os gestores da instituição sobre 

metodologias ativas, visando a implantação dos 

cursos na modalidade a distância.  

Capacitação ao corpo técnico administrativo 

visando a implantação dos cursos na modalidade 

a distância. 

Submissão dos PPC’s dos cursos de graduação em 

EaD, totalmente revisados à aprovação do 

CONSUNI e publicação no site da UNIVALE. 

Publicar os PPC´s dos cursos de graduação 

presencial no site da UNIVALE.  

Revisar as normas orientadoras para elaboração 

dos projetos  pedagógicos  dos  cursos de 

graduação presencial e em EaD, considerando o 

novo instrumento de avaliação do MEC.  

Criar e instituir Ciclo avaliativo dos Cursos no 

padrão do SINAES.  

Encaminhar ao GEPE os PPC´s dos cursos de 

Gestão em Recursos Humanos e Engenharias  

Híbrida para revisão.  

Atualizar constantemente os PPC’s vislumbrando 

novas práticas emergentes no campo do 

conhecimento. 

 

 

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 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 121). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Inserção do texto referente aos 20% de disciplinas na 

modalidade a distância nos PPC’s de graduação 

presencial.  

Adequações aos referenciais de qualidade. 

Apresentar os insumos ENADE dos cursos aos 

coordenadores, detalhando os valores e indicando 

onde implementar ações de melhorias. 

Simulação da avaliação das Comissões avaliativa do 

MEC/INEP para identificar fragilidades nos cursos. 

Submeter os PPC’s da EaD à aprovação do 

CONSUNI. 

Criar e instituir Ciclo avaliativo dos Cursos 

no padrão do SINAES. 

Criar mecanismos de revisão, 

monitoramento e avaliação de todos os 

PPC´s de Graduação presencial e em EaD, 

de acordo com os referenciais elaborados. 
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                                UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 

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 

121 e 122). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Adequação aos textos e formulários da extensão com contribuição 

dos cursos de graduação. 

Melhoria de ações quanto aos projetos integradores, assim como 

atividades interdisciplinares. 

Formação do Setor Gestão Pedagógica para melhorar a 

elaboração das atividades avaliativas e avaliação global nos 

cursos. 

Elaboração de artigos a partir do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Realização de semanas acadêmicas, oficinas e minicursos visando 

a melhoria da qualidade acadêmica e o crescimento profissional; 

Disponibilização de formulários para registro de 

Programas/Projetos de Ação Comunitária pelos cursos de forma 

multi e interdisciplinar. 

Núcleo Universitário de Empreendedorismo – NUVEM  

A atividade empreendedora deve ser meticulosamente planejada, 

de modo que os riscos sejam avaliados e as estratégias 

competitivas sejam elaboradas. A capacidade inovadora deve 

estar associada ao espírito empreendedor, que envolve coragem, 

determinação, muito esforço pessoal e comprometimento. 

A prática da interdisciplinaridade nos espaços acadêmicos 

articula-se com a missão da universidade, que pode ser entendida 

pelo caráter de transformar a sociedade, através de ações 

integradas de ensino, pesquisa e extensão. O grande desafio 

imposto à universidade pelo cenário contemporâneo é promover o 

progresso e o desenvolvimento sustentável, num contexto de 

crescimento acelerado, maior complexidade e tendência para a 

rápida obsolescência de produtos e serviços, sem deixar de 

mencionar a busca pela racionalização de recursos e otimização 

dos processos produtivos. Vivemos um tempo em que um novo 

paradigma econômico e produtivo se avulta, pautado não mais 

Disponibilização de formulários 

para apresentação de 

Programas/Projetos de Ação 

Comunitária. Elaboração de 

artigos a partir do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

Incentivar os discentes à 

participação em Programas e 

Projetos interdisciplinares. 

Espaço Integrador das 

Engenharias e Arquitetura e 

Urbanismo - ELO 
Ofertar o curso de Pós-

graduação em Eficiência e 

Desempenho das Edificações 

Habitacionais. 

Objetivo: Promover a 

qualificação dos profissionais 

que atuam na construção civil, 

fornecendo-lhes aparato técnico 

para o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos na 

norma ABNT NBR 15575, com 

vistas à modernização 

tecnológica das construções e 

melhoria da qualidade das 

habitações. 

Realizar a segunda edição do 

Evento Qualifique-se. 
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pela disponibilidade de capital, trabalho, matéria-prima ou 

energia, mas pelo uso intensivo de conhecimento e informação. 

Neste cenário, a UNIVALE criou o Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo – NUVEM, um programa institucional que 

promoverá a integração entre todos os cursos da Universidade, 

sendo um polo para o desenvolvimento de projetos que estimulem 

a interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento. 

O NUVEM foi criado com o propósito de disseminar a cultura 

empreendedora no meio acadêmico e promover o 

desenvolvimento social e econômico da microrregião de 

Governador Valadares.  Sua missão é ser um polo articulador 

entre a universidade e os segmentos da sociedade, com foco em 

inovação e empreendedorismo, apoiando projetos que contribuam 

para o desenvolvimento social e tecnológico da sociedade. 

O NUVEM tem como objetivo gerir a política de inovação 

tecnológica da Univale, fomentando o desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares de inovação que atendam às demandas 

sociais, econômicas e tecnológicas da região. 

Principais ações realizadas em 2017 
Em 2017 a equipe de trabalho do NUVEM foi composta pelas 

professoras Imirene Lodi dos Santos e Rossana Cristina Ribeiro 

Morais. Dentre as ações realizadas pela equipe e vinculadas ao 

NUVEM, destacam-se: 

Representação da Univale no Valadares Lab. 

Descrição: Representação da Univale no trabalho de fomento e 

organização do ecossistema de inovação e empreendedorismo, 

iniciado pelo grupo denominado Valadares Lab.  

Elaboração do Projeto do Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo (NUVEM).  

Descrição: Elaboração do projeto e da proposta de trabalho do 

Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM), 

inicialmente denominado Agência de Inovação. 

Elaboração do Programa de Mentorias do Núcleo 

Universitário de Empreendedorismo (NUVEM). 

Descrição: Elaboração do Programa de Mentorias do Núcleo 

Universitário de Empreendedorismo (NUVEM), incluindo 

programa de trabalho com detalhamento de todas as etapas que 

compõem o programa, redação da minuta do edital UNIVALE 

029/2017 publicado em 03/05/2017.  

Banca de seleção dos projetos inscritos no Programa de 

Mentorias do Núcleo Universitário de Empreendedorismo 

(NUVEM). 
Descrição: Composição da banca de seleção dos projetos inscritos 

para participarem do Programa de Mentorias do Núcleo 

Universitário de Empreendedorismo (NUVEM), conforme 

requisitos definidos no edital UNIVALE 029/2017. 

Programa de Mentorias do Núcleo Universitário de 

empreendedorismo (NUVEM). 
Descrição: Mentoria às equipes selecionadas para participarem do 

Programa de Mentorias do Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo (NUVEM), conforme edital UNIVALE 

029/2017 e informações registradas no referido programa.  

Objetivo: Oferecer educação 

continuada aos alunos dos 

cursos de Engenharia e 

Arquitetura e Urbanismo, 

promovendo a atualização de 

conhecimentos e a qualificação 

profissional dos nossos 

estudantes. 

Elaborar o planejamento da 

Semana das Engenharias e 

Arquitetura e Urbanismo. 

Objetivo: Promover debates 

sobre temas que envolvem a 

atuação profissional do 

engenheiro e do arquiteto e 

urbanista. 

Realizar sessões de atendimento 

aos estudantes com dificuldades 

em disciplinas dos cursos. 

Objetivo: Aprimorar o 

conhecimento dos estudantes e 

estimulá-los a serem 

multiplicadores do 

conhecimento construído e/ou 

aprimorado. 

Realizar a 6ª edição do evento 

Café com Prosa. 

Objetivo: Discutir com o corpo 

docente dos cursos de 

Engenharia e Arquitetura e 

Urbanismo temas relevantes 

para o fortalecimento dos cursos 

e aprimoramento da prática 

docente. 

Realizar o evento Em dia com a 

Engenharia e Arquitetura e 

Urbanismo. 

Objetivo: Apresentar aos alunos 

as ações desenvolvidas nos 

cursos e acolher suas demandas 

para novas ações. 

Elaborar projeto de eventos em 

parceria com a empresa Suzano 

Papel e Celulose. 

Objetivo: Promover ações que 

integrem a academia e o 

mercado de trabalho, por meio 

de parcerias com empresas 

conceituadas. 

Planejar ações para a 

curricularização da extensão nos 
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Organização da palestra de abertura da 1ª Feira de 

Oportunidades e Carreiras da Univale. 

Descrição: Planejamento e organização da palestra com tema 

“Atitude Empreendedora”, ministrada por Daniela Augusta na 

abertura da 1ª Feira de Oportunidades e Carreiras da Univale.  

Participação em reuniões de colegiado dos cursos de 

graduação. 

Descrição: Apresentação do NUVEM aos professores dos cursos 

de Agronegócio, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de 

Produção, Medicina e Sistemas de Informação.  

Palestra para estudantes do curso de Agronegócio. 

Descrição: Palestra de apresentação do NUVEM aos estudantes e 

professores do curso de Agronegócio durante o 5º Seminário 

Interdisciplinar e Semana Acadêmica do curso Superior de 

Tecnologia em Agronegócio.  

Espaço Integrador das Engenharias e Arquitetura e Urbanismo 

- ELO 
A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem papel de 

destaque no desenvolvimento regional, por meio da formação de 

profissionais com elevado conhecimento técnico-científico bem 

como comprometidos com as questões ambientais, sociais e 

econômicas. 

Associado ao compromisso de formar cidadãos agentes de 

transformação, a universidade deve posicionar-se 

estrategicamente no ambiente de negócios competitivo, que tem 

demandado das organizações dos mais diversos segmentos 

repensar suas práticas, otimizar recursos e inovar em estratégias 

de fidelização do público atendido. Comprometida com a 

qualidade do serviço que presta, a UNIVALE deve buscar 

alternativas para oferecer aos estudantes um espaço favorável ao 

processo de ensino e aprendizagem, que estimule a busca por 

novos conhecimentos. 

Imbuída desse compromisso, em julho/2016 a Assessoria de 

Graduação da UNIVALE, em parceria com as coordenações dos 

cursos ofertados pela instituição, criou o ELO – Espaço Integrador 

das Engenharias e Arquitetura e Urbanismo da UNIVALE, um 

espaço planejado com a finalidade de implementar ações que 

visem o fortalecimento dos cursos de Engenharia Civil, 

Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica e Arquitetura e Urbanismo no âmbito da 

universidade e do contexto regional, por meio de estratégias que 

contribuam para a formação dos estudantes. 

A criação do ELO ocorre num momento em que mudanças são 

necessárias para atender às expectativas de alguns dos 

stakeholders da universidade, em destaque: os estudantes, que 

anseiam por um ensino interativo e inovador, com atividades que 

proporcionem experiências dinâmicas e diferenciadas para sua 

formação; os professores, que necessitam repensar suas práticas e 

inovar suas metodologias de trabalho, para um ambiente de ensino 

e aprendizagem estimulante e desafiador; os coordenadores de 

cursos, que necessitam de apoio para planejarem ações que 

cursos de Engenharia e 

Arquitetura e Urbanismo. 

Objetivo: Promover a 

curricularização da extensão nos 

cursos de Engenharia e 

Arquitetura e Urbanismo 

CURSO DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

Interdisciplinaridade aplicada 

no curso de Ciências Contábeis 

por meio da disciplina  

Contabilidade Gerencial e 

Negócios, na qual os discentes 

elaboram e apresentam um plano 

de negócios no formato de TCC 

e aplicam conhecimentos 

adquiridos no decorrer do curso. 

CURSO DE DIREITO 

Proporcionar a continuidade do 

trabalho de Capacitação docente 

e espaço de discutição sobre a 

relação professor-aluno e a ética 

na profissão de professor.  

Contribuindo para qualificação 

do corpo docente e melhorias na 

educação superior. 

Oferecer condições adequadas e 

eficazes através do levantamento 

de temas que são conexos ao 

Direito, ligados à realidade 

regional da sociedade onde 

vivem. Afim de dar continuidade 

ao trabalho das competências 

exigidas na resolução CNE/CES  

092004, (Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Direito) 

proporcionando ao Acadêmico 

de Direito a formação de 

Habilidades que serão 

necessárias para a resolução de 

problemas esperados pelos 

futuros profissionais e 

Competências 

CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

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. 
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engajem alunos e professores para a melhoria contínua dos cursos 

ofertados pela UNIVALE. 

A consolidação do projeto de trabalho do ELO pauta-se na missão 

de promover a integração dos cursos de Engenharia e Arquitetura 

e Urbanismo da UNIVALE, com ações interdisciplinares que 

fomentem práticas inovadoras de ensino, pesquisa e extensão. 

Principais ações realizadas em 2017 
Em 2017 a equipe de trabalho do NUVEM foi composta pelos 

professores Mariza de Azevedo Bicalho Rezende (coordenação), 

Denise Coelho Queiroz (representante Engenharia Civil e 

Ambiental), Imirene Lodi dos Santos (representante Engenharia 

de Produção), Jones Righi de Campos (representante Engenharia 

Elétrica). Dentre as ações realizadas pela equipe e vinculadas ao 

ELO, destacam-se: 

3º Café com Prosa 
Descrição: Evento promovido pelo Setor de Gestão Pedagógica 

em parceria com o ELO, para os professores dos cursos de 

Engenharia, com o objetivo de proporcionar a análise das práticas 

avaliativas na universidade e as concepções dos docentes da 

UNIVALE sobre avaliação 

4º Café com Prosa 
Descrição: Evento promovido pelo ELO para os professores dos 

cursos de Engenharia, com o objetivo de discutir sobre o novo 

Projeto Pedagógico dos cursos de Engenharia, a programação da 

Semana das Engenharias e as ações para o ENADE 2017. 

5º Café com Prosa 
Descrição: Evento promovido pelo ELO para os professores dos 

cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo, com objetivo de 

apresentar a todo o corpo docente as ações desenvolvidas pelos 

cursos ao longo do ano de 2017. Na oportunidade, os estudantes 

responsáveis pelas Atléticas da Engenharia e Arquitetura e 

Urbanismo fizeram uma breve apresentação das atividades 

programadas para 2018. 

Revista Engenhar 
Descrição: Mobilização dos cursos que compõem o Núcleo de 

Ciências e Tecnologia (Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, 

Sistemas de Informação e CST Agronegócio) para a edição 2017 

da revista Engenhar. 

Ações e Avaliação ENADE 
Descrição: Elaboração de um plano de ação com o objetivo de 

sanar as dificuldades e potencializar as habilidades desenvolvidas 

pelos alunos. O plano de ação contemplou atividades direcionadas 

aos estudantes e ao corpo docente. Para o planejamento e 

implementação de tais ações, as coordenações dos cursos e os 

NDEs contaram com o apoio do ELO, do Setor de Gestão 

Pedagógica, da Assessoria de Graduação e Reitoria. Ao longo do 

ano de 2017, foram realizadas aproximadamente 40 oficinas com 

os estudantes dos cursos de Engenharia. 

I Simpósio Direito x Engenharia  
Descrição: Evento promovido pelo Crea Jr – Minas em parceria 

com o ELO, teve como objetivo compartilhar os conhecimentos e 

habilidades entre as áreas de Direito e Engenharia, além de 

Incremento de 2% ao ano no 

número de alunos envolvidos em 

projetos de iniciação científica e 

de extensão. 

Buscar apoio junto a iniciativa 

privada para ampliação do raio 

de ação do projeto Escola de 

Esportes da UNIVALE. 

Implementar a realização da 

avaliação global. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Estimular a maior construção de 

projetos e produtos integrando 

os diversos cursos da 

UNIVALE. Estimular a 

pesquisa e publicação de 

trabalhos interdisciplinares no 

âmbito dos módulos e 

disciplinas. 
Incentivar a participação nos 

Simpósios de Iniciação 

Científica e submissão de 

trabalhos científicos nas 

diversas modalidades. 

Estimular APS integrando os 

módulos dos períodos, os 

períodos do curso e as 

disciplinas. 

Estimular  a  elaboração do  

Seminário Integrador em 

formatos distintos que 

culminem na produção de artigo 

científico pela turma (orientada 

pelo professor referência) que 

contemplem a 

interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade. 

Estimular  a  elaboração da  

Acompanhamento/Avaliação 

Global, no formato de caso 

clínico/contexto/cenário que 

atenda aos cronogramas dos 

módulos de cada período, 

descrevendo questões que visem 

a interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade, 

trabalhando as habilidades de 

leitura e interpretação de texto. 

Desenvolver instrumento de 

acompanhamento do 

desempenho e aprendizagem, a 

ser utilizado nas distintas 
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promover a interação entre os participantes, com informações que 

poderão intervir diretamente na formação de profissionais 

conscientes e preparados. Em uma mesa redonda, o evento 

abordou os temas: o desabamento do viaduto da Avenida Pedro I 

em Belo Horizonte, ocorrido em 2015; e o desabamento da 

ciclovia que liga as orlas do Leblon em São Conrado, no Rio de 

Janeiro, em 2016. O evento envolveu áreas diferentes, mas que 

juntas tiveram influência nos casos apresentados.  

Semana de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo SICOOB 

Crediriodoce 2017 
Descrição: Evento promovido pelo ELO, teve como objetivo 

discutir a atuação profissional de engenheiros e arquitetos 

urbanistas, além de proporcionar aos participantes experiências 

entre o mercado e a academia. A programação do evento envolveu 

palestra magna, palestras temáticas, minicursos e mostra de 

trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. 

Curso de Pós-graduação Lato Sensu 
Descrição: A equipe do ELO, com o apoio das coordenações dos 

cursos de Engenharia, iniciou o estudo de viabilidade de oferta de 

um curso de pós-graduação lato sensu interdisciplinar, que 

atendesse às demandas do mercado de trabalho regional.  

Inicialmente, realizou-se um levantamento entre os estudantes que 

no segundo semestre de 2016 cursavam o último ano dos cursos 

de Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia 

de Produção e Engenharia Elétrica, com a finalidade de identificar 

suas expectativas em relação a cursos de educação continuada. 

Paralelo à pesquisa realizada com os estudantes, avaliou-se as 

demandas do mercado regional, bem como os cursos de pós-

graduação em oferta por outras instituições que atendiam ao 

público das Engenharias.  

Criou-se um grupo de trabalho, formado pela equipe do ELO, 

coordenadores dos cursos de Engenharia e os professores 

Rondinelly Geraldo Pereira, Dr. Juliano Groppo, Dr. Herculano 

Xavier da Silva Junior e Drª Renata Bernardes Farias Campos. A 

partir dos dados coletados, definiu-se pela oferta do curso de pós-

graduação lato sensu “Eficiência e Desempenho de Edificações 

Habitacionais”, cujo início será em 2018. 

Curso de Extensão Excel para Engenharia 
Descrição: Curso de extensão promovido pelo ELO com o 

objetivo de acrescentar o currículo de estudantes e profissionais 

da área. 

Atléticas das Engenharias 
Descrição: A equipe do Espaço Integrador das Engenharias e 

Arquitetura e Urbanismo (ELO) vem apoiando estudantes para a 

consolidação das Atléticas das Engenharias. Diversas reuniões 

foram realizadas ao longo de 2016 e 2017, com o intuito de 

mobilizar os alunos e oferecer suporte para a prática de atividades 

físicas. 

Em novembro de 2017 o projeto das Atléticas das Engenharias foi 

apresentado pelos estudantes Silvio Vieira Filho e Yan Carvalho 

Pires Alvarenga aos coordenadores dos cursos de Engenharia, 

atividades avaliativas, capaz de 

fornecer indicadores que 

retratem a realidade do curso 

(diagnóstico) e permitam a 

efetiva intervenção. 

Estimular a participação docente 

e discente nos projetos do curso 

e a produção científica referente. 

CURSO DE ENGENHARIA 

CIVIL 

Avaliar sistematicamente, 

através do colegiado de curso e 

do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, o Projeto 

Pedagógico de Curso no que se 

refere ao conteúdo, 

metodologia, infraestrutura 

disponível, acervo, formas de 

avaliação; 

Definir os indicadores e assim 

poder criar ações decorrentes dos 

resultados obtidos nas 

avaliações. 

Adequação dos textos e 

formulários institucionais pelo 

curso. 

Ampliar ações integradoras e/ou 

interdisciplinares juntamente 

com a comunidade. 

Incentivo a escrita cientifica. 

CURSO DE ENGENHARIA 

CIVIL E AMBIENTAL 

Avaliar sistematicamente, 

através do colegiado de curso e 

do Núcleo Docente Estruturante 

– NDE, os PPC’s no que se refere 

ao conteúdo, metodologia, 

infraestrutura disponível, acervo, 

formas de avaliação; 

Definir ações decorrentes dos 

resultados obtidos nas 

avaliações; 

Adequação dos textos e 

formulários institucionais pelos 

cursos. 

Ampliar  ações 

 integradoras  e/ou 

interdisciplinares; 

Incentivo a escrita cientifica. 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

Melhorar a participação dos 

professores e alunos na 
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Assessora de Graduação, Reitora, Presidente da FPF e Diretor 

Executivo da FPF. 

O ELO se propõe a apoiar essa iniciativa dos estudantes, tendo em 

vista a importância da prática de esportes para a formação integral 

do discente e construção de habilidades para o trabalho em equipe, 

liderança e respeito. 

CURSO DE ARQUITETURA 

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.  

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. 

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. 

 

CURSO DE DIREITO 

Seminário de Capacitação Docente - SEAD; Seminário 

Integrador do Curso de Direito – SEMID.  

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Implementação de Projetos Integradores e outras atividades 

interdisciplinares. 

Incentivar os discentes à participação em congressos, seminários 

e semanas acadêmicas. 

Ampliar as modalidades do projeto Escola de Esportes da 

UNIVALE.  

CURSO DE ENFERMAGEM 

Sabendo que a inserção dos estudantes desde o ingresso no curso 

em contato com a realidade é fator decisivo para que os mesmos 

se detenham no exame da realidade em que vivem e 

compreendendo o seu papel, torna-se agente crítico e 

transformador da sua própria realidade, o Curso de Enfermagem 

possui, na organização curricular a realização de Atividades 

Complementares no primeiro período do curso, voltadas para a 

Observação em Cenário de Campo. Esta proposta surgiu de 

demanda discente, com a justificativa de conhecer a atuação do 

Enfermeiro nos períodos iniciais do curso. Esta prática ocorre 

nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde, 

através do acompanhamento das turmas em Estágio Curricular 

Supervisionado. Outras possibilidades de inserção precoce dos 

discentes em ações junto à comunidade ocorrem no Projeto Rua 

de Lazer, que trabalha a interlocução entre diversos cursos e 

desenvolvimento de ações em saúde, bem como, atividades em 

saúde numa parceria com os serviços parceiros, especialmente 

elaboração de artigos a partir de 

trabalhos desenvolvidos em sala 

de aula e Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC; 

Ampliar número de alunos 

envolvidos em projetos de 

extensão e na iniciação 

científica; 

Dar continuidade aos minicursos 

ofertados, tanto para comunidade 

interna quanto para externa.   

CURSO DE FARMÁCIA 

Implantação do Sistema 

Modular de Ensino 

considerando a abordagem 

integrada do ensino, 

avaliações/atividades modulares 

e metodologias ativas. 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

Estimular a maior construção de 

projetos e produtos integrando 

os diversos cursos da 

UNIVALE. Estimular a 

pesquisa e publicação de 

trabalhos interdisciplinares no 

âmbito das disciplinas. 

Estimular APS integrando as 

disciplinas. 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

Estimular a maior construção de 

projetos e produtos integrando 

os diversos cursos da 

UNIVALE; 

Estimular a pesquisa e 

publicação de trabalhos 

interdisciplinares no âmbito das 

disciplinas; 

Estimular APS integrando as 

disciplinas. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Estimular a maior construção de 

projetos e produtos integrando os 

diversos cursos da UNIVALE; 

Estimular a pesquisa e 

publicação de trabalhos 

interdisciplinares no âmbito das 

disciplinas; 

Estimular APS integrando as 

disciplinas; 

Estimular a elaboração do 

seminário integrador no formato 

de Casos Clínicos que 
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nos cenários do SUS, mas, contemplando, também, serviços 

filantrópicos e privados. 

O objetivo dessa vivência é propiciar condições para que o 

discente vivencie a realidade social, integrando o cotidiano dos 

serviços de saúde, por meio da observação, pelo 

desenvolvimento de atividades, sendo capaz de superar a 

dicotomia entre estudo e trabalho, eliminando fragmentações de 

conteúdo, integrando teoria/prática em todo o currículo. Outro 

objetivo visa a percepção, pelo discente, da atuação do 

Enfermeiro na gestão, administração, auditoria, avaliação e 

assistência em serviços de saúde e sujeito ativo da equipe de 

saúde na proposição de políticas públicas que atendam às reais 

necessidades individuais e coletivas, considerando o contexto 

epidemiológico regional e nacional. 

O Curso de Enfermagem envolve, ainda, coordenação, docentes, 

discentes, egressos, serviços e comunidade numa ação conjunta, 

criando e, principalmente, mantendo e incentivando projetos 

interdisciplinares dentro e fora dos muros universitários, 

atendendo às demandas do curso, da universidade e dos serviços 

parceiros no âmbito dos cenários do SUS. 
Nesse contexto, a edição semestral do Seminário Integrador, 

desenvolvido ininterruptamente, há onze anos, marca o 

pioneirismo do Curso de Enfermagem na proposição de 

atividades interdisciplinares que o legitimam na referência em 

ações inovadoras que, posteriormente, foram agregadas aos 

demais cursos, em todas as áreas do conhecimento da 

universidade. 

Ao longo de todo o curso, o Acompanhamento/Avaliação 

Global, elaborado, semestralmente, conforme agenda 

compartilhada nos Encontros Acadêmicos (também, semestral) 

tem objetivo de efetivar a integração entre os módulos e 

disciplinas, considerando os diferentes saberes das diversas áreas 

do conhecimento, avaliando a evolução da aprendizagem 

discente, bem como, o desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias à formação do Enfermeiro. 

A partir de setembro de 2017, o Curso de Enfermagem iniciou 

mais uma proposta inovadora, o projeto piloto de 

curricularização da extensão, surgido de uma parceria entre o 

curso e o Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde 

do município de Governador Valadares. Desde então, o projeto 

apresentou dois workshops, produtos desta parceria que 

beneficiou os serviços do DVS, o curso, a universidade e a 

comunidade. A proposta permite a indissociação da teoria/prática 

e, principalmente, o desenvolvimento em campo/serviço dos 

saberes apreendidos dentro e fora dos muros universitários, 

desenvolvendo a autonomia discente as competências e 

habilidades necessárias ao Enfermeiro para a atuação, 

considerando os distintos cenários epidemiológicos locais, 

regionais e nacionais. 

Desenvolvimento do projeto de pesquisa ENSINO E SERVIÇO: 

a  enfermagem “extendida” ao campo de práticas da 

Vigilância em Saúde do município de Governador Valadares. 

contemplem a 

interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade; 

Estimular a elaboração da prova 

Global com questões que visem a 

interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade, 

trabalhando as habilidades de 

leitura e interpretação de texto. 

CURSO DE PSICOLOGIA 

Meta realizada de forma 

satisfatória e sempre revista pela 

Coordenação, NDE e corpo 

docente do curso. 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

AGRONEGÓCIO 

Adequação dos textos e 

formulários institucionais pelos 

cursos. 

Ampliar ações  integradoras e 

/ou interdisciplinares; 

Ampliar realização de práticas de 

avaliação global nos cursos. 
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CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

Realização de atividades interdisciplinares, projetos integradores, 

Avaliação global, trabalhos de campo, visitas técnicas, eventos de 

natureza interdisciplinar. 

Criação do grupo de Estudos e Práticas Extencionistas, além de 

parcerias com o mercado. 

Realização de práticas de avaliação global nos cursos. Adequação 

aos Trabalhos de Conclusão de Curso para que os mesmos sejam 

entregues em formatos de artigo. (O periódico será definido em 

consenso entre o orientador e colegiado do curso). 

Realização de semanas acadêmicas, minicursos e oficinas 

fomentando o desejo e a necessidade de continuidade dos estudos. 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

Realização de atividades interdisciplinares, projetos integradores, 

Avaliação global, trabalhos de campo, visitas técnicas, eventos de 

natureza interdisciplinar; 

Criação do grupo de Estudos e Práticas Extencionistas; 

Realização de práticas de avaliação global nos cursos. 

Adequação aos TCC’s para que os mesmos sejam entregues em 

formatos de artigo. (O periódico será definido em consenso entre 

o orientador e colegiado do curso); 

Realização de semanas acadêmicas e oficinas fomentando o 

desejo e a necessidade de continuidade dos estudos. 

ENGENHHARIA DE PRODUÇÃO 

Em 2017-1 realizou-se o Projeto Integrador em parceria com o 

curso de Farmácia. O objetivo do projeto foi contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas através do 

desenvolvimento de produtos sustentáveis e inovadores. Os 

alunos do 7º período dos dois cursos trabalharam em conjunto no 

desenvolvimento do produto repelente natural. Ao final, tivemos 

como resultado o protótipo de 04 (quatro) repelentes naturais. 

Em 2017-2 o Projeto Integrador teve como temática a 

ASCANAVI -Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 

Natureza Viva. O tema foi definido em virtude da realização do 

projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva e envolve 

diversos cursos da UNIVALE, dentre eles a Engenharia de 

Produção. A inserção do curso se deu por meio da apresentação 

de soluções para a gestão do trabalho realizado na ASCANAVI, 

com vistas ao aumento de produtividade e qualidade de vida dos 

catadores associados. 

Incentivo aos alunos do curso para participarem do processo 

seletivo de projetos para mentorias do NUVEM (Núcleo 

Universitário de Empreendedorismo). Como resultado, tivemos a 

inscrição e a seleção de um projeto cuja equipe é formada por uma 

estudante de Engenharia de Produção e um estudante de Sistemas 

de Informação. O objetivo do projeto apresentado pelos alunos é 

desenvolver uma plataforma para serviços digitais.  

Ao final de cada semestre letivo aplicou-se a avaliação global, 

construída a partir dos parâmetros utilizados no processo 

avaliativo do ENADE. 
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ENGENHARIA ELÉTRICA 

Realização de ações integradoras e/ou interdisciplinares por meio 

dos Projetos Integradores, da extensão e atividades 

interdisciplinares desenvolvidas nas disciplinas; 

Implantação da avaliação global no curso; 

Participação na semana acadêmica das engenharias e oficinas 

fomentando o desejo e a necessidade de continuidade dos 

estudos; 

Oferta de minicursos para melhor desenvolvimento da formação 

profissional e acadêmica dos estudantes.  

Oferta de minicurso para comunidade externa; 

Participação de alunos em projetos de iniciação científica e de 

extensão.  

CURSO DE FARMÁCIA 

Avaliação da integração de conteúdos abordados e metodologias 

de ensino-aprendizagem. Planejamento de estratégias para 

implantação do ensino modular e metodologias ativas.  

Estímulo ao empreendedorismo e inovação nas atividades 

acadêmicas; Incentivo aos discentes à publicação de artigos e 

participação em congressos, seminários, semanas; 

Reestruturação do Seminário Interdisciplinar (INTERFARMA) 

de modo a estimular o empreendedorismo e inovação, para 

criação de produtos, estudos investigativos ou ações para o 

desenvolvimento social; 

Elaboração de artigos a partir do Trabalho de Conclusão de Curso. 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

Sabendo que a inserção dos estudantes desde o ingresso no curso 

em contato com a realidade é fator decisivo para que os mesmos 

se detenham no exame da realidade em que vivem e 

compreendendo o seu papel, torna-se agente crítico e 

transformador da sua própria realidade o curso de Fisioterapia 

possui como parte das atividades complementares do curso a 

realização de Práticas de Observação. 

O objetivo dessa vivência é propiciar condições para que o aluno 

vivencie a realidade social e dos serviços de saúde, por meio da 

observação, pelo desenvolvimento de atividades e sejam capazes 

de superar a dicotomia entre estudo e trabalho, eliminando 

fragmentações de conteúdo, integrando teoria à prática em todo 

o currículo.  

O Curso de Fisioterapia envolve ainda Coordenação, professores 

e alunos numa ação conjunta, criando e principalmente, mantendo 

e incentivando projetos interdisciplinares. Nesse contexto, o curso 

propõe o Seminário Interdisciplinar que é desenvolvido ao longo 

de todo o curso. O objetivo desse componente curricular é atingir 

a integração entre as disciplinas e os diferentes saberes das 

diversas áreas do conhecimento e em variados momentos, 

incluindo a avaliação do processo ensino aprendizagem. 

CURSO DE JORNALISMO 

Implementação do PIC: Projeto Integrador de Curso em todos os 

períodos de forma a desenvolver no aluno de forma progressiva 

as práticas profissionais das habilidades requeridas nas DCNs do 

curso em equilíbrio com a formação humanística e Teórica. 



58 

 

CURSO DE MEDICINA 

Participação no Simpósio de Iniciação Científica 

Seminários Integradores 

Reuniões semanais entre os professores de cada módulo buscando 

maior integralidade entre os grupos temáticos de cada módulo, 

bem como entre os módulos buscando assim a 

interdisciplinaridade. 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

As  atividades  acadêmicas planejadas  e executadas de 

forma interdisciplinar ao longo do Curso são: atividades 

complementares, Seminário Interdisciplinar, atividade modular 

cujo objetivo é a integração entre os conhecimentos das diversas 

áreas de atuação do profissional Nutricionista. Com essas ações 

práticas, o estudante terá a oportunidade de ampliar os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Sabendo que a inserção dos estudantes desde o ingresso no curso 

em contato com a realidade é fator decisivo para que os mesmos 

detenham-se no exame da realidade em que vivem e 

compreendendo o seu papel, torna-se agente crítico e 

transformador da sua própria realidade o curso de Odontologia 

possui como parte das atividades do curso a realização de 

Práticas de Observação junto á comunidade através do Estágio 

Supervisionado em Saúde da Família, além de Estágio 

Supervisionado em Clinica Integrada de atendimento a pacientes 

e também o Projeto Rua de Lazer, que trabalha a interlocução 

entre diversos curso. 

O objetivo dessa vivência é propiciar condições para que o aluno 

vivencie a realidade social e dos serviços de saúde, por meio da 

observação, pelo desenvolvimento de atividades e sejam capazes 

de superar a dicotomia entre estudo e trabalho, eliminando 

fragmentações de conteúdo, integrando teoria à prática em todo 

o currículo.  

O Curso de Odontologia envolve ainda Coordenação, professores 

e alunos numa ação conjunta, criando e principalmente, mantendo 

e incentivando projetos interdisciplinares. Nesse contexto, o curso 

propõe o Seminário Integrador que é desenvolvido ao longo de 

todo o curso e a Avaliação Global, elaborada ao final de cada 

semestre. O objetivo desses componentes curriculares é atingir a 

integração entre as disciplinas e os diferentes saberes das diversas 

áreas do conhecimento e em variados momentos, incluindo a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

CURSO DE PEDAGOGIA 

Planejamento para elaboração dos planos de ensino por períodos, 

de forma a integrar e propor atividades interdisciplinares na 

própria turma. 

Seminário Integrador: Abordagem e discussão de temáticas de 

todas as turmas em conjunto com outros cursos como a 

Enfermagem e Psicologia. 

Oficinas de formação para estudantes do curso Normal 

(Magistério), integrando as disciplinas Gestão Educacional, 

Avaliação e Teorias do Currículo. 
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Participação por meio de estágios nos projetos da instituição, 

como o CAIG.  

Aula Magna sobre Educomunicação integrando as turmas de 

Pedagogia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. 

Ações da Brinquedoteca no Balcão da Cidadania e Virada 

Cultural 

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Realização de Projetos Integradores envolvendo as disciplinas do 

curso e a integração dos conteúdos aplicados em soluções de 

problemas do contexto atual das demandas da sociedade por 

tecnologias e sistemas de informação.  

Envolvimento de aluno no projeto junto à ASCANAVI - 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza 

Viva. A inserção do curso se deu por meio do desenvolvimento 

de soluções tecnológicas para o trabalho realizado na 

ASCANAVI, com vistas ao aumento de produtividade e 

qualidade de vida dos catadores associados. 

Incentivo aos alunos do curso para participarem do processo 

seletivo de projetos para mentorias do NUVEM - Núcleo 

Universitário de Empreendedorismo. Como resultado, tivemos a 

inscrição e a seleção de um projeto cuja equipe é formada por uma 

estudante de Engenharia de Produção e um estudante de Sistemas 

de Informação. O objetivo do projeto apresentado pelos alunos é 

desenvolver uma plataforma para serviços digitais.  

Ao final de cada semestre letivo aplicou-se a avaliação global, 

construída a partir dos parâmetros utilizados no processo 

avaliativo do ENADE. 

 

 

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 5 - Incentivar a educação continuada  

 

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

(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –página 122). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas 

Implementação de política de descontos pela 

FPF para incentivo à participação de alunos e 

Identificar as demandas por cursos de extensão 

junto aos municípios/prefeituras e demais 

instituições e empresas; 
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egressos em Cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu ofertados pela UNIVALE. 

Inclusão no calendário os seguintes eventos 

institucionais:       - Fórum anual de Extensão 

Universitária;       

Seminário EaD UNIVALE. 

Elaboração do roteiro de Projeto do Curso de 

Extensão (PCE). 

Oferta de Cursos de Extensão nas diversas áreas 

do conhecimento. 

Elaborar proposta comercial e formalizar 

convênios e/ou contratos; 

Ofertar cursos de extensão que atendam 

demandas dos municípios/prefeituras e demais 

instituições e empresas; 

Buscar parcerias externas com ARDOCE e 

ASSOLESTE e demais instituições para oferta de 

cursos de extensão. 

Atualizar o Regulamento do Setor de Educação  

Continuada e submeter sua aprovação à Pró-

Reitoria Acadêmica para publicação de portaria 

pela Reitora, nos termos do artigo 76, parágrafo 

único do Regimento Geral da UNIVALE. 

CURSO DE JORNALISMO 

Curricularização de projetos de Extensão em 

todos os períodos dos cursos. 

 

 

 

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 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 123). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Discussão para implantação do Regimento para a Constituição 

das Ligas Acadêmicas. 

Ampliar o número de alunos beneficiados com bolsa de 

Iniciação Científica. 

Incentivo aos Centros Acadêmicos existentes. 

Continuidade ao programa de monitoria.  

Atualização constante das Atividades Complementares (AC), 

visando a formação acadêmica fundamentada na vivência da 

interdisciplinaridade, que permita ao estudante ser participante 

ativo de seu próprio processo de formação. 

Verificar a possibilidade de os 

temas transversais serem 

desenvolvidos como temáticas 

nas atividades complementares.  

Incentivar a implantação dos 

Centros Acadêmicos nos demais 

cursos. 

Implementar ações que garantam a 

aderência das AC à formação geral 

e especifica do discente.  
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As  Atividades complementares são ações extracurriculares 

significativas, de natureza acadêmica, sociocultural e 

profissional realizadas pelos alunos dos cursos da UNIVALE, 

com o objetivo de adquirir conhecimentos de forma 

independente e que associem teoria e prática, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho. São atividades de 

enriquecimento curricular, que ampliam as oportunidades dos 

discentes para se apropriarem do conjunto de conhecimentos, 

atitudes e habilidades, possibilitando o exercício da 

aprendizagem em outros lugares e tempos diferenciados dos da 

sala de aula/ambiente virtual. 

Nos cursos de pós-graduação lato sensu, embora não seja 

exigência legal e não somem à carga horária para integralização 

do curso, tais atividades são incentivadas considerando sua 

relevância na formação da autonomia intelectual dos alunos, em 

especial na promoção e gestão de um plano de atividades 

compatíveis com sua área de especialização profissional. Nessa 

perspectiva, apresenta-se aos alunos dos cursos de pós-

graduação lato sensu EaD a sugestão de um rol de atividades, 

agrupadas por aproximação, a saber: 

Grupo I – Capacitação: são atividades relacionadas à 

formação profissional que visam à aquisição de conhecimentos, 

competências e habilidades exigidas para o exercício 

profissional. Dentre as atividades de capacitação sugere-se 

participar de simpósios, feiras, congressos, cursos de extensão, 

eventos, visitas técnicas e viagens de estudos; participação em 

cursos de extensão, cursos livres de aperfeiçoamento cujo 

conteúdo programático auxiliem no desenvolvimento de 

habilidades e competências ligadas às exigências da profissão; 

análise de filmes: consiste na análise de filmes assistidos, à luz 

das teorias estudadas no curso, cuja temática esteja associada à 

área de especialização; participação em bancas de monografia, 

dissertação e/ou teses.  

Grupo II – Produção de artigos científicos: artigos relativos 

às temáticas que promovam o desenvolvimento sustentável e 

outras de interesse socioeconômico; publicação de artigos, 

individuais ou em coautoria, em revistas científicas, sites, anais 

de eventos e/ou livros: publicações de artigos científicos 

elaborados durante o curso de pós-graduação lato sensu em 

revistas, sites, anais e livros de caráter científico; apresentação 

oral ou em forma de banner de trabalhos em eventos científicos; 

elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa;  

participação em concursos de monografia e outros. 

Grupo III – Atividades humanísticas: Visam desenvolver 

habilidades interpessoais, requeridas pelo mercado de trabalho, 

como também despertar a sensibilidade para questões sociais 

emergentes da sociedade contemporânea.  

Grupo IV – Vivência profissional complementar: relato de 

experiências de trabalho entre os pares; criação de grupos de 

estudos, que reforcem os conhecimentos do curso; participação 

na organização de eventos, tais como: semana da profissão, 

seminários, palestras, dentre outros; representação de turma ou 

Criar no portal da Univale 

mecanismos para regulação, 

gestão e aproveitamento das AC’s 

que se configuram como 

relevantes para formação do aluno. 

Regulamentar as Atividades 

Complementares no âmbito de 

todos os cursos de graduação e 

pós-graduação. 

CURSO DE ARQUITETURA 

Criação do Regimento para a 

Constituição das Ligas 

Acadêmicas. 

Ampliar o número de alunos 

beneficiados com bolsa de 

Iniciação Científica. 

CURSO DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

No curso de Ciências Contábeis os 

discentes contam com palestras, 

oficinas e minicursos que são 

ofertados no decorrer dos 

semestres letivos, principalmente 

nas semanas acadêmicas  

(Semana do Contabilista, no 

primeiro semestre, e Semana do 

Contador, no segundo). Ademais, 

os alunos podem estagiar no NAF 

– Núcleo de  

Apoio Fiscal e Contábil, local em 

que atendem pessoas físicas e 

jurídicas hipossuficientes, com 

pendências na Receita Federal. 

CURSO DE DIREITO 

Proporcionar e contribuir com a 

continuidade de discussão 

referente a problemas sociais 

através da utilização dos recursos 

tecnológicos tendo os acadêmicos 

como principais atores no processo 

de construção de saberes, além de 

possibilitar a produção acadêmica. 

Oferecer um debate cotidiano 

quem venha esclarecer dúvidas da 

comunidade interna e externa, 

referente a temas jurídicos e 

sociais, auxiliado assim a 

sociedade. 

CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Curricularizar o Congresso do 

Curso de Educação Física e 
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em outros espaços acadêmicos para o exercício da liderança e 

habilidades de tomada de decisão, competências essas 

requeridas pelo mercado de trabalho; participação em 

audiências públicas, o que estimula uma maior interação dos 

estudantes com a sociedade e a posicionarem-se acerca de 

questões públicas. 

CURSO DE ARQUITETURA 

Criação dos Centros Acadêmicos. 

Manutenção dos programas de bolsa de incentivo à iniciação 

científica com distribuição de 25 bolsas BICFAPEMIG, 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 foi selecionado 11 alunos. 

CURSO DE DIREITO 

Cine Social. 

Questão de Direito. 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Elaborar manual específico do curso com as normativas para 

aquisição de horas de atividades complementares; 

Estabelecer uma política de divulgação de eventos acadêmicos 

que possibilite o maior envolvimento do aluno. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

No curso Enfermagem, as Atividades Complementares 

consistem na participação dos discentes em congressos, 

palestras, simpósios, oficinas, seminários, eventos sociais e 

culturais, disciplinas optativas, grupos de estudos e pesquisa, 

extensão universitária e monitorias, entre outras atividades, 

desde que estejam relacionadas às dimensões da organização 

curricular e que contribuam para a consolidação do perfil do 

egresso. 

As  Atividades Complementares deverão ser realizadas 

pelos discentes ao longo do curso, sob a orientação de um 

professor responsável, conforme apontado nos Planejamentos 

de Ensino e Acadêmico, que zelará pelo cumprimento, 

validação e registro das atividades.  

O curso de Enfermagem possui Regulamento próprio onde se 

estabelecem as normas e critérios para o aproveitamento das 

atividades realizadas. 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

Manutenção dos programas de bolsa de incentivo à iniciação 

científica com distribuição de 25 bolsas BICFAPEMIG, 5 bolsas 

BIC-UNIVALE e diversas outras bolsas de Projetos Individuais 

dos professores pesquisadores. 

Incentivo ao discente a participação em eventos acadêmicos. 

envolver os alunos na organização 

do evento; 

Aproveitar parte das horas de 

atividades complementares 

realizadas nos projetos de extensão 

do curso, nas atividades de estágio. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Estimular a realização e 

participação dos discentes em 

cursos e palestras relativas á 

Enfermagem. 

Incentivar a participação discente 

em cursos de atualização, extensão 

e outros, na área de saúde e em 

outras áreas do conhecimento, 

cujo saber enriqueça o processo de 

aprendizagem e permita a 

integração e o trabalho articulado. 

 

CURSO DE ENGENHARIA 

CIVIL 

Criação do Regimento para a 

Constituição das Ligas 

Acadêmicas. 

Ampliar o número de alunos 

beneficiados com bolsa de 

Iniciação Científica. 

Incentivar os alunos à monitoria e 

ao trabalho voluntário. 

CURSO DE ENGENHARIA 

CIVIL E AMBIENTAL  

Criação do Regimento para a 

Constituição das Ligas 

Acadêmicas; 

Ampliar o número de alunos 

beneficiados com bolsa de 

Iniciação Científica. 

CURSO DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA 

Ampliar do número de alunos 

beneficiados com bolsa de 

Iniciação Científica e extensão; 

Incentivar a participação dos 

discentes na Monitoria.   

CURSO DE FARMÁCIA 

Regulamentação de carga horária 

considerada em minicursos, ações 

de extensão, cursos de extensão, 

pesquisa e estágio extracurricular. 

CURSO DE PEGAGOGIA 
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Demonstrar a importância e o engrandecimento profissional e 

pessoal que é o trabalho de monitoria. 

Incentivo aos discente para participação em congressos. 

(Custeio de transporte). 

Criação do grupo de Estudos e Práticas Extencionistas assim 

fomentando a pratica de estudos independentes. 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

Manutenção dos programas de bolsa de incentivo à iniciação 

científica com distribuição de 25 bolsas BICFAPEMIG, 5 

bolsas BIC-UNIVALE e diversas outras bolsas de Projetos 

Individuais dos professores pesquisadores; 

Incentivo ao discente a participação em eventos acadêmicos; 

Demonstrar a importância e o engrandecimento profissional e 

pessoal que é o trabalho de monitoria. 

Incentivo aos discente para participação em congressos. 

(Custeio de transporte). 

Criação do grupo de Estudos e Práticas Extencionistas assim 

fomentando a pratica de estudos independentes. 

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Mobilização e incentivo aos estudantes para participarem de 

projetos de iniciação científica. Como resultado, tivemos um 

estudante selecionado pela equipe da APPG (nome do aluno: 

Caíque Augusto Rocha Viana, 8º período). 

Mobilização e incentivo aos estudantes para participarem de 

projetos de extensão. Como resultado, tivemos dois estudantes 

selecionados para participarem do Projeto de Extensão Rede 

Solidária Natureza Viva, com benefício de bolsa de estudos 

(nome dos alunos: Kaio Redighieri Silva, 8º período; Carla 

Carolina Souza Procópio, 10º período). 

Com o apoio do NDE, foram indicadas palestras e minicursos 

específicos da Engenharia de Produção para a Semana das 

Engenharias e Arquitetura e Urbanismo.  

Palestras: “A quarta revolução industrial”, palestrante Migue 

Ângelo Antunes Luz; “Programação linear e tomada de 

decisão”, palestrante Ulisses Silveira. Minicursos: “Ferramenta 

MASP - Método de Análise e Resolução de Problemas”, 

ministrado por Marcela Fanni; “Gestão da Qualidade”, 

ministrado por Jacqueline Martins Carvalho Vasconcelos. 

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

Atualização do Regulamento das Atividades Complementares, 

no sentido repensar a formação acadêmica fundamentada na 

vivência da interdisciplinaridade de um currículo aberto, rico 

de possibilidades reais e desafiadoras que permita ao estudante 

ser um participante ativo de seu próprio processo de formação, 

seja por meio da reflexão alicerçada por valores éticos e 

humanos seja pela experimentação de práticas culturais, 

desportivas, de pesquisa, de extensão; 

Participação na efetivação na constituição das Ligas 

Acadêmicas (Atléticas das Engenharias); 

Participação de alunos beneficiados com bolsa de Iniciação 

Científica. 

 

Realização do Programa 

Balangandã – gravado na 

Brinquedoteca. 

Piquenique literário e troca de 

livros para fomentar o 

comportamento leitor – Trocateca 

com apoio das monitoras do curso. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Estimular a realização e 

participação dos discentes em 

cursos e palestras relativas ás 

novas áreas da Odontologia, 

como exemplo,  

Odontologia do esporte, 

Odontologia Hospitalar, Estética e 

harmonização Facial, dentre 

outros. 

CURSO DE PSICOLOGIA 

Promover mais ações e eventos 

formativos sobretudo em meio 

eletrônico. 

CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM 

AGRONEGÓCIO 

Ampliar o número de alunos 

beneficiados com Bolsas de 

Iniciação Científica 
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CURSO DE FARMÁCIA 

Reestruturação de normas das Atividades Complementares, 

enfatizando ações que garantam o crescimento acadêmico-

profissional. 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

As Atividades Complementares consistem na participação dos 

discentes em congressos, palestras simpósios, oficinas, 

seminários, eventos sociais e culturais, disciplinas optativas, 

grupos de estudo e pesquisa, extensão universitárias e monitoria, 

entre outras, desde que estejam relacionadas às dimensões de 

formação do currículo e contribuam para a consolidação do 

perfil do egresso. Deverão ser realizadas pelos discentes ao 

longo do curso, sob a orientação de um professor responsável, 

zelando pelo cumprimento, validação e registro das atividades. 

 O Curso possui um regulamento próprio onde se estabelecem 

as normas e critérios para o aproveitamento das atividades 

realizadas. 

CURSO DE JORNALISMO  

Criação do Criative In ACC. Três dias de atividades 

profissionais com a participação de convidados externos para 

oficinas palestras e workshop.  Definição do Regimento do TCC 

dos cursos. 

CURSO DE MEDICINA 

Dar  suporte  aos  alunos na implantação e 

implementação das Ligas Acadêmicas de Medicina 

Atividade complementar para ajuste de conteúdo e nivelamento 

no módulo Morfofisioquímica I e II para os alunos do 3º e 4º 

período. 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

No curso Nutrição as Atividades Complementares é um recurso 

pedagógico que vem sendo utilizado com objetivo maior de 

permitir a participação efetiva do estudante no processo de sua 

formação, garantindo a oportunidade de escolha de conteúdos 

complementares coadunantes com as áreas nas quais o aluno 

deseja se aprofundar. Nessa concepção, o estudante é sujeito 

ativo em seu processo de formação. 

As Atividades Complementares são realizadas ao longo do 1º 

ao 5º período, totalizando 100 (cem horas), sob a orientação de 

um professor responsável, que zelará pelo cumprimento, 

validação e registros. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

No curso Odontologia as Atividade Complementares consistem 

na participação dos discentes em congressos, palestras 

simpósios, oficinas, seminários, evento sociais e culturais, 

disciplinas optativas grupos de estudos e pesquisa, extensão 

universitária e monitorias, entre outras, desde que estejam 

relacionadas às dimensões de formação do currículo e que 

contribuam para a consolidação do perfil do egresso. Deverão 

ser realizadas pelos discentes ao longo do curso, sob a orientação 

de um professo responsável, zelando pelo cumprimento, 

validação e registro das atividades.  
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O curso de Odontologia possui um regulamento próprio onde se 

estabelecem as normas e critérios para o aproveitamento das 

atividades realizadas. 

CURSO DE PEDAGOGIA 

Realização de três rodas de semestre, com a participação de 

estudantes, e profissionais da Educação Básica. 

Oficinas mão na massa com temáticas a todos os estudantes e 

público externo Laboratório de Didática. 

Incentivo à participação no Grupo de com o saber, coordenado 

por uma pesquisadora do curso. 

Incentivo à participação em eventos internacionais com 

apresentação e trabalhos. 

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Mobilização e incentivo aos estudantes         para participarem 

de projetos de iniciação científica.  

Mobilização e incentivo aos estudantes para participarem de 

projetos de extensão. - Realização de palestras com temas atuais 

e profissionais do mercado de TI para formação atualizada dos 

estudantes.   

Realização do Hackathon com desenvolvimento de soluções 

tecnológicos para um problema real apresentado pela gestão da 

UNIVALE.  

Realização do evento SITEC com envolvimento dos estudantes 

e professores para oferta de cursos de tecnologias para a 

comunidade.  

 

 

 

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. 

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 123 e 124). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Manutenção do Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA 

por meio da modalidade híbrida. 

Aprimoramento do programa de monitoria para apoio a ações de 

nivelamento.  

Trabalhar em parceria com o 

SAE com vistas a manter o 

Programa de Aprimoramento 

Acadêmico – PAA, fornecendo 
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Acompanhamento do desempenho dos alunos nos períodos 

iniciais em cada avaliação com intervenções pedagógicas para 

melhoraria do desempenho acadêmico. Implantação do Núcleo 

Apoio Pedagógico nos cursos da área da Saúde. 

Reestruturação do Setor de Atendimento ao Estudante (SAE) 

ampliando os atendimentos psicológico, psicopedagógico 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. 

CURSO DE MEDICINA 

Sistema de Monitoria em Anatomia 

Acompanhamento do desempenho dos alunos em cada etapa com 

intervenções pedagógicas para melhoria do desempenho 

acadêmico com apoio do SAE. 

Disponibilização de 2h semanais, de cada professor, para 

atendimento ao discente visando sanar suas dúvidas e orientá-lo 

para os estudos. 

formação aos professores para 

que a proposta da modalidade 

hibrida seja consolidada.  

Criar Núcleo de Apoio 

Pedagógico – NAP para  os 

cursos de graduação por área de 

conhecimento, visando instituir 

mecanismos de 

acompanhamento e de avaliação 

dos processos ensino-

aprendizagem. 

 

 

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 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 124). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Acompanhamento do Plano de Implantação de 

cursos de graduação na modalidade a distância. 

Implantação da disciplina Metodologia na 

modalidade a distância, para os cursos de 

graduação presencial.  

Alteração do vínculo do Núcleo de Educação a 

Distância - NEaD à PROACAD. 

Contribuir com a criação do regulamento do 

NEaD.  

Ampliar a integração com as redes públicas de 

ensino para estudantes das licenciaturas.  

Ampliar a integração com o sistema local e 

regional de saúde, de forma a viabilizar a 

formação discente em serviço.  
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Mudança no organograma no PDI. Inclusão 

NEaD no PDI. 

 

Resgatar o evento “Feira de Oportunidades”, 

como estratégia para gestão da integração entre 

ensino e mundo do trabalho.  

Gerar insumos para atualização das práticas de 

estágio.   

Estreitar laços com as empresas/instituições 

conveniadas de estágios.  

 

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 

125). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Manutenção da proposta da alteração de matriz do curso 

de Pedagogia, contemplando Tempo Universidade e 

Tempo Comunidade. 

Oferta dos Cursos de Administração, Letras, Pedagogia e  

Gestão em   Humanos em EAD e Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia 

de Produção na modalidade híbrida. 

Estudo das matrizes dos cursos da saúde, para núcleo 

comum. 

Elaboração de novas propostas de cursos: 

• Serviço Social, na modalidade a 

distância 

• Designer Gráfico, na modalidade a 

distância 

• Sistema de Informação, na 

modalidade a  

distância 

 

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 125 e 126). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  
NÃO SE APLICA  

 
Meta 4: Oferta de cursos de graduação a distância, por área do conhecimento, conforme 

demanda local e regional. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 126). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Foi elaborado um plano de ação para implantação dos cursos de 

graduação na modalidade EaD.  

Foi protocolado no sistema e-MEC o pedido de credenciamento 

para oferta de graduação a distância e a autorização de dois 

cursos: Letras e Administração.  

Foi realizada a elaboração de projetos pedagógicos de cursos de 

graduação. 

Preparação para divulgação e oferta de cursos de graduação na 

modalidade a distância, tendo em vista o novo marco regulatório 

para oferta de cursos a distância.  

Definir indicadores para 

avaliação dos cursos ofertados na 

modalidade EaD. 

Proposta de oferta do curso 

Superior Tecnológico em 

Produção Publicitária a partir de 

2018/2. 
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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. 

 

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. (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  

A- CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA: 
1- Credenciamento da UNIVALE para a oferta de cursos de Pós-

graduação Lato Sensu na modalidade a Distância. 

2- Oferta de nove (9) cursos de Pós-graduação Lato Sensu, em 

andamento: 

- Direito do Trabalho e Processual do Trabalho 

- Docência da Ensino Superior (Professores da Univale) 

- Docência da Ensino Superior (Aberto à comunidade) 

- Psicopedagogia 

- Educação Inclusiva 

- Comunicação e Mídias sociais 

- Gestão Estratégica de Instituições de Ensino 

-Saúde Mental e atenção psicossocial: com enfoque 

Cognitivo-Comportamental 

- Tecnologias Digitais e Inovação na Educação 

- 3- Cadastro dos cursos ofertados no e-MEC. 

4- Capacitação dos profissionais da Secretaria Acadêmica para 

realização das matrículas dos alunos dos cursos de Pós-

graduação Lato Sensu em EaD.  

5- Participação da AEX na mesa de Conferências e oferta de 

minicurso no 3º Seminário EaD UNIVALE promovido pelo 

NEaD. 

- Desvinculação do NEaD da AEX e vinculação à PROACAD. 

B-CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

PRESENCIAIS: 
1 - Supervisão dos 03 cursos de Pós-graduação presenciais em 

andamento: 

- Pós-graduação Lato Sensu Ortodontia – turma 2014 

- Pós-graduação Lato Sensu Ortodontia – turma 2016 

Implementar o processo de 

Avaliação Institucional para EaD 

em instrumentos criados para essa 

modalidade de ensino, uma ação 

conjunta com a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA). 

- Incluir a representação docente, 

tutores e discente nos órgãos 

colegiados da IES. 

- Dar continuidade às ações do 

Programa para Formação e 

Capacitação Permanente dos 

gestores, professores, tutores e PTA 

para atuação na educação a 

distância. 

Elaborar Plano de Expansão para 

abertura de novos Polos para EaD.  

Redefinir e oficializar o calendário 

institucional para oferta regular de 

cursos de Pós-graduação Lato 

Sensu propiciando o melhor 

planejamento das ações e dos 

cursos a serem ofertados. 

- 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 
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- Pós-graduação Lato Sensu Gestão da Comunicação e Mídias 

Sociais -  turma 2016 

2 - Oferta dos cursos de Pós-graduação lato sensu em 2017/1:  

1- Educação Inclusiva; 

2- Fitoterapia aplicada a Nutrição Clínica; 

3- Implantodontia; 

4- Periodontia;   

5- Ortodontia; 

6-  Logística e gestão da cadeia de suprimentos 

Nota: Não houve demanda para os 6 cursos. 

3 - Oferta da formação continuada dos colaboradores da 

UNIVALE/FPF que atuam na secretaria nas atividades 

administrativas para a oferta dos cursos. 

4 - Elaboração de roteiro de Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, em conformidade com os indicadores de qualidade do 

MEC nas dimensões pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura. 6- Cadastra dos cursos em andamento no e-

MEC. 

5- 5 - Melhoria na estratégia de controle dos atendimentos na 

clínica do curso de pós-graduação Lato Sensu Ortodontia e 

demais cursos vinculados a Odontologia. 

6- 6 -  Adoção de medidas para controle e acompanhamento de pedidos 

de materiais para uso na clínica. 

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 nas 

atividades administrativas para a 

oferta dos cursos. 

- Avaliar o desempenho do professor 

e satisfação dos alunos ao final de 

cada disciplina ofertada nos cursos 

de pós-graduação lato sensu.  

- Adotar medidas pedagógicas para 

correção dos processos acadêmicos. 

Realizar as adequações necessárias 

no SIU-Clínica para a 

implementação das estratégias de 

controle das atividades executadas 

na clínica. 

 

Meta 2: Gestão Integrada dos Procedimentos acadêmicos da Pós-graduação. (Consultar Ações e 

Indicadores de desempenho do PDI –página 128). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Efetivação das Matrículas nos cursos via 

Processo Seletivo e pela Secretaria Acadêmica. 

Elaboração das minutas de Contratos de 

Prestação de Serviços Educacionais, Contatos 

Trabalhistas e Editais, para análise e aprovação 

pela Assessoria Jurídica da FPF. 

Integrar o sistema de registro acadêmico dos 

cursos de pós-graduação lato sensu equiparado 

ao sistema de registro dos cursos de graduação 

da UNIVALE. 

Concluir a adequação do sistema eletrônico de 

consultas pelo aluno, que possibilitará acesso ao 

registro de notas e frequência, bem como 

materiais disponibilizados pelos professores. 

 

 

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. 

 

c) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE POS- GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” 
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Objetivo:  Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos de pós-

graduação “Stricto Sensu”  

 

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

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

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

grupos interdisciplinares.  (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –página128 e 

129). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Visita a várias IES do estado e fora do estado de Minas Gerais na 

tentativa de estabelecer parcerias na oferta de MINTER e 

DINTER. 

Elaboração de Projetos de doutorado interinstitucional na área de 

Direito em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 3.Participação em Edital proposto pela FAPEMIG para 

seleção de instituição para oferta do DINTER. Porém, a Univale 

não foi selecionada. 

Realização de novos contatos vislumbrando outras parcerias. 

Obteve-se êxito com a universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). O Programa de Doutorado Interdisciplinar em ciências 

Humanas iniciou-se no final de 2017. 

Articulação com os professores doutores em Ortodontia da 

Univale e outras instituições para mestrado profissionalizante. 

Ação não logrou êxito. 

Articulação com os recém-doutores da UNIVALE para 

proposição de um mestrado profissional em Ciências da Saúde. 

Construção do Módulo de Gestão Acadêmica para os programas 

Stricto Sensu. 

Manutenção das ações iniciadas 

para melhoria da qualificação 

acadêmica do quadro docente da 

instituição; 

Aumento no número de Projetos 

de Pesquisa envolvendo 

professores em novas áreas 

Aumento no número de bolsistas 

de Iniciação Cientifica; 

Elevação da nota do GIT. 

 

                                                             

 

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. 

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 130 e 131). 
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Cumprimento da Meta:  S IM   (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X  ) 

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Atribuição de 20 horas/semanais DI do quadro 

permanente do Programa GIT especificamente 

para pesquisa; 

Demissão de professores sem afinidade e produção 

em pesquisa; 

Monitoramento da produção acadêmica;  

Estimulo à      produção  em  conjunto  

(Professores/alunos/bolsistas); 

Incentivo à participação em evento científicos 

internos e externos. 

Manutenção dessas ações realizadas; 

Fortalecer os grupos de pesquisa; 

Incentivar a formação de novos grupos de 

estudos; 

Promover maior interação com a graduação e 

pós-graduação Lato Sensu; 

Firmar parcerias ou convênios com empresas 

que apresentem contrapartida financeira para 

viabilizar a realização de projetos de pesquisa; 

Promover a inserção da UNIVALVE em novos 

programas de Iniciação Cientifica. 

 

 

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 131 e 132). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Garantir no currículo do curso disciplinas como Atividades 

Circenses, Dança, Culturas Populares e Capoeira e Lazer e 

Vivências Lúdicas que estimulem os alunos a participarem 

de atividades de cunho artístico e cultural. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Participação do Curso de Enfermagem em eventos que 

promovam o desenvolvimento de projetos artísticos e 

culturais, dentro das propostas pedagógicas do curso ou por 

meio de ações do Centro Acadêmico de Enfermagem 

(CAENF) e Atlética Tigre. 

Seleção de docente do Curso de Enfermagem para a tutoria 

do Curso de Educação Popular, que ocorreu nos ambientes 

acadêmicos da UNIVALE, com a participação de discentes 

do Curso de Enfermagem e outros, que atuam como 

facilitadores e divulgadores da proposta do EdPopSUS nas 

atividades práticas de módulos ou disciplinas da 

organização curricular (Epidemiologia, Comunicação 

Terapêutica, Saúde Coletiva I e Metodologia do Ensino). 

Breve histórico sobre a educação popular em saúde: ao 

longo dos últimos 25 anos, a Educação Popular tem tido uma 

importância estratégica para a construção do direito à saúde. 

Essa proposta fundamenta-se principalmente, no pensamento 

do educador Paulo Freire. Assim, surgiu a proposta de 

realização do EdPopSUS, que se configurou em uma das 

estratégias prioritárias do plano operativo da PNEP-SUS, 

curso direcionado, sobretudo, à formação de agentes 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Organizar nas disciplinas a partir da 

utilização das APS’s eventos que 

contribuam para a disseminação dos 

conteúdos artísticos e culturais 

inerentes ao curso. 

CURSO DE ENFERMAGEM 

Participação no Projeto de Extensão 

Anjos da Alegria. 

Realização de atividades culturais e 

artísticas dentro das propostas 

pedagógicas Seminário Integrador, 

Tecendo Saberes na Enfermagem e 

Encontros Acadêmicos, onde grupos 

de teatro, dança, música e outros 

grupos culturais, integram a agenda 

de cada evento. 
Parceria e participação na Rua de 

lazer, proposta pelo Curso de 

Odontologia, onde ações 

interdisciplinares, 

multiprofissionais, de orientação, 

educação em saúde e atendimento 

são oferecidas à comunidade local. 

Desenvolvimento de atividades 

esportivas no Centro Esportivo 

Universitário, numa parceria com o 
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comunitários de saúde (ACS) e Agentes de Vigilância em 

Saúde (AVS). O curso busca favorecer a atuação dos 

trabalhadores nos processos de conquista de direitos à saúde 

da população e no fortalecimento da participação social. O 

objetivo do curso é o de contribuir com a implantação da 

PNEPS-SUS, promovendo a qualificação da prática 

educativa de profissionais e lideranças comunitárias que 

atuam em territórios com cobertura da Atenção Básica do 

SUS. 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

Participação na Feira Cultural de Consciência Ambiental da 

realizada em parceria com a AVADMA em alusão a semana 

do meio ambiente. 

Participação dos docentes e discentes no evento que narra 

memorias do rio Doce e desastre ambiental, tema que foi 

discutido no II Seminário Integrado do Rio Doce 

(apresentação da Cia de Artes Asa do Invento, que 

relembrou a história de Governador Valadares desde sua 

criação, até o desastre ambiental que afetou o Rio Doce e a 

vida da comunidade). 

Presença na Conexão Ambiental que reuniu participantes do 

Projeto Rede Solidária Natureza Viva. 

Presença dos alunos no IBRACON, anualmente o Congresso 

Brasileiro do Concreto, maior evento técnico-científico 

nacional sobre a tecnologia do concreto e seus sistemas 

construtivos, que objetiva reunir a comunidade técnica e 

científica nacional e estrangeira para debater e conhecer mais 

sobre as pesquisas, os desenvolvimentos e as inovações 

relacionadas ao concreto e seus materiais constituintes, à 

análise e ao projeto estrutural, às metodologias construtivas, 

à gestão e normalização técnica e outros temas correlatos. 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

Participação na Feira Cultural de Consciência Ambiental da 

realizada em parceria com a AVADMA em alusão a semana 

do meio ambiente; 

Participação dos docentes e discentes no evento que narra 

memorias do rio Doce e desastre ambiental, tema que foi 

discutido no II Seminário Integrado do Rio Doce 

(apresentação da Cia de Artes Asa do Invento, que relembrou 

a história de Governador Valadares desde sua criação, até o 

desastre ambiental que afetou o rio Doce e a vida da 

comunidade); Presença na Conexão Ambiental que reuniu 

participantes do Projeto Rede Solidária Natureza Viva; 

Alunos do 10º período de Engenharia Civil e Ambiental 

apresentaram uma campanha de educação ambiental. A 

atividade fez parte do Trabalho de Conclusão de Curso dos 

acadêmicos que estudaram sobre a eficiência energética do 

local;  

Os alunos do sétimo período do curso de Engenharia Civil e 

Ambiental realizaram júri simulado sobre a construção de 

barragens. O objetivo da atividade foi promover uma 

Curso de Educação Física, a fim de 

propiciar momentos de convivência, 

relaxamento e prática de esportes 

entre docentes e discentes do Curso 

de Enfermagem. 

Incentivo ao CAENF para a efetiva 

atuação nos processos que envolvam 

o Curso de Enfermagem, a formação 

acadêmica, as parcerias com outros 

cursos e outras universidades, a 

proposição de eventos científicos, 

culturais e de formação discente. 

Incentivo à divulgação de práticas 
de educação popular em saúde, 
valorizando e agregando ao 
aprendizado os distintos saberes. 
ENGENHARIA ELÉTRICA 

Melhorar a participação:  

• Dia Internacional do Meio 
Ambiente 

• Nos eventos da AVADMA  

• Em congressos  

Eventos culturais em geral 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

Ampliar a atuação do projeto com 

realização de Seminário de Palhaços; 

Realização de oficinas culturais e 

artísticas para a comunidade interna e 

externa; 

Parceria com grupos artísticos 

externos. 

CURSO DE JORNALISMO 

Implantação do projeto Cinema em 

Inglês produção dos alunos na 

disciplina de língua inglesa. 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

Ampliar a atuação do projeto com 

realização de Seminário de Palhaços; 

Realização de oficinas culturais e 

artísticas para a comunidade interna e 

externa; 

Parceria com grupos artísticos 

externos. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Inserção no Projeto de Extensão 

Anjos da Alegria; 

Realização de oficinas culturais e 

artísticas para a comunidade interna e 

externa; 

Parceria com grupos artísticos 

externos. 
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discussão sobre os impactos positivos e negativos das 

barragens e alternativas para esta tecnologia; 

O papel do cidadão na gestão de resíduos foi o tema 

escolhido por um grupo de alunos do 10º período do curso 

de Engenharia Civil e Ambiental para debate envolvendo 

cultura, sociedade e custo no gerenciamento dos resíduos 

urbanos; 

A Universidade Vale do Rio Doce realizou, o projeto 

Univale Saúde - Faça por você. O evento visa promover a 

melhoria na qualidade de vida e saúde física e mental de 

nossos alunos, funcionários e da sociedade, através de 

diversas ações feitas por todos os cursos da Instituição. 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

Os alunos do da Engenharia Elétrica participaram do: 

Qualifique-se em cursos para o Crescimento. Profissional 

dos alunos. Curso de extensão: Excel para Engenheiros. 

Minicursos para comunidade externa e interna. Seminário 

Direito X Engenharias. Seminário “Envolva”, com 

participação do CREA-JR. Revista ENGENHAR. Visitas 

técnicas. Projeto de extensão: Rede solidária natureza viva. 

Palestra: Acidente da Samarco, na semana das Engenharias. 

Trote solidário. 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. 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

O curso possibilita a participação artística e cultural por 

meio do projeto de extensão Anjos da Alegria. O Anjos da 

Alegria acontece no Hospital Municipal de Governador 

Valadares, local de referência em atenção terciária no 

serviço público do município, sendo também um cenário de 

prática acadêmica e ambiente de ensino-aprendizagem para 

os alunos da UNIVALE. Para a participação no projeto são 

realizadas oficinas artísticas semanais, além de momentos 

culturais para a comunidade acadêmica. A implantação 

deste projeto vai ao encontro das políticas públicas de saúde 

e educação, visando contribuir para a humanização e 

melhoria da qualidade da assistência prestada e também 

contribuir para melhoria na formação dos profissionais da 

área da saúde e educação da UNIVALE. Participam deste 

projeto alunos dos cursos de Fisioterapia, Nutrição, 

Enfermagem e Pedagogia. 

CURSO DE MEDICINA 

Participação de professores e alunos da Medicina no Projeto 

Anjos da Alegria. 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

O curso vivencia a participação artística e cultural por meio 

do projeto de extensão Anjos da Alegria. O Anjos da Alegria 

acontece no Hospital Municipal de 

Governador Valadares, local de referência em atenção 

terciária no serviço público do município, sendo também um 

cenário de prática acadêmica e ambiente de ensino 

CURSO DE PEDAGOGIA 

Promover mesas redondas com os 

estudantes do Mestrado em gestão 

Integrada do Território que 

pesquisaram e/ou que estejam 

pesquisando a temática. 

CURSO DE PSICOLOGIA 

Incentivar alunos e professores a 

engajar em projetos de natureza 

cultural, preservando o patrimônio 

regional. 

MESTRADO GIT 

Manutenção das ações de arte e 

cultura; 

Integração de ações da pesquisa e 

extensão na promoção da arte e 

cultura 
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aprendizagem para os alunos da UNIVALE. Para a 

participação no projeto são realizadas oficinas artísticas 

semanais, além de momentos culturais para a comunidade 

acadêmica. 

A implantação deste projeto vai ao encontro das políticas 

públicas de saúde e educação, visando contribuir para a 

humanização e melhoria da qualidade da assistência 

prestada e também contribuir para melhoria na formação dos 

profissionais da área da saúde e educação da UNIVALE. 

Participam deste projeto alunos dos cursos de Fisioterapia, 

Nutrição, Enfermagem e Pedagogia. 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

Rua de Lazer e Vivências durante os estágios 

supervisionados durante toda a graduação. 

CURSO DE PEDAGOGIA 

Discussão da temática Memória, Cultura, Território, 

Pertencimento, laços Socioidentitários com o lugar 

abordados em disciplinas como Educação e território, 

Território, Ambientes e Linguagem: cartografia da cidade; 

Escola/Comunidade: cartografia dos sujeitos, linguagem e 

corporeidade. No Estágio Curricular Supervisionado: 

Interlocução da escola com o entorno. 

 MESTRADO GIT 

Participação dos professores do GIT em feira cultural nos 

USA; 

Construção de livro sobre Memória e História do 6º BPM; 

Elaboração de livro sobre o Rio Doce e o município de GV; 

Estabelecimento de parcerias com instituições artísticas e 

culturais durante vários eventos acadêmicos;  

Disponibilização de espaços na Univale para ações de 

desenvolvimento cultural e artístico de instituições artísticas 

e culturais. 

 

 

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. 

 

e) POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO -  ADMINISTRATIVAS PARA 

A EXTENSÃO  

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

UNIVALE na comunidade através de Projetos/ Atividades de Extensão preferencialmente de 

cunho interdisciplinar e que propiciem uma visão integrada da realidade social. 

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

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

institucionais.  



75 

 

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

Indicadores de desempenho do PDI – página 133). 

 

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

 

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. 
2- Cumprimento de protocolo e manutenção do Selo 2017-2018 da 

UNIVALE de Instituição Socialmente Responsável, emitido 
pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior 

– ABMES. 
3- Apoio à Realização do Projeto Balcão da Cidadania, realizado 

no dia 26/08/2017.  

4- 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  

- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

- Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente 

5- Registro e acompanhamento no SIU Extensão dos Programas 
e Projetos de Extensão e Ação Comunitária, aprovados no 

PLACAD, em atendimento às demandas sociais, objetivando a 
integração dos cursos e comunidades bem como a formação 

cidadã dos egressos, sendo estes: 
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: Escola de Esportes da UNIVALE – Futebol. 

e) Projeto: Escola de Esportes da UNIVALE – Tênis. 

f) Projeto: Oficina Faça Você Mesmo. 

g) Projeto: Anjos da Alegria. 

h) Projeto Horta Orgânica e a Comunidade. 

i) Projeto Festival CineSocial. 

j) Projeto Oficina Faça Você Mesmo. 

k) Projeto Oficina dos Saberes e Sabores. 

l) Projeto de Extensão Fisioterapia: Funcionalidade e Saúde. 

m) Projeto Rede Solidária Natureza Viva. 
n) Programa de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e 

Gerontologia da Univale. 
6- 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 

- Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil 

Prosseguir os estudos e assessoria 

aos cursos na curricularização da 

extensão. 

Incentivar os cursos para a 

inclusão das ações de extensão nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

com o apoio do GEPE. 

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. 

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.  

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. 

Ampliar a carga horária da 

Assistente Social de 06 para 30 

horas semanais na AEX. 

Realizar do 5º Fórum de 

Extensão junto à Comunidade 

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.  

Adequar o objeto de convênio da 

FPF com as concedentes de 

estágio, quando este for limitado 

apenas à graduação, ampliando 
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7- Elaboração do Relatório Circunstanciado para o Ministério da 
Justiça, cujo objetivo é manter os Certificados para 

UNIVALE: Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal. 

8- Atualização de registros junto aos órgãos:  

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

Registro na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS  

Inscrição no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do  

Adolescente – CMDCA 

Renovação do Cadastro Geral de Convenentes – CAGEC 

9- Incentivo 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. 

Realização do IV Fórum de Extensão da Univale com o tema: 
Curricularização da Extensão na Univale.  

Doação de uma Biblioteca Solidária com o acervo   de 400 
títulos, uma geladeira customizada e 20 cadeiras para Instituição 

de acolhimento local, intitulada Programa Futuro Feliz. 
Criação de formulários e fluxos para melhoria do processo de 

registro dos Programas, Projetos e Ações de Extensão e Ação 
Comunitária na Assessoria de Extensão. 

Integração com a ASGRAD visando garantir a inclusão das 
ações de extensão nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

reforçando os estágios e regulamentando as atividades 
complementares enquanto extensão. 

Incentivar e criar mecanismos para a Curricularização da 
Extensão por meio de projetos interdisciplinares visando 

alcançar 2% de alunos anualmente participando em ações de 

extensão. 
Emissão de Pareceres sobre Projetos de Extensão, 

encaminhando-os à aprovação dos órgãos competentes. 

Manutenção dos relatórios anuais, planos de trabalho e 

inscrições referentes a órgãos municipais ligados à Assistência 

Social. 

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. 

Manter atualizado o Mural 

Informativo do Setor de Ação 

Comunitária. 

Incrementar a forma de registro 

da extensão para todas as 

modalidades   pelos respectivos 

cursos. 

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 
 

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

(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 134). 

 

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

 
Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Atualização do Catálogo de Cursos e de Serviços. 

Proposta de oferta dos seguintes cursos de extensão: 

- Curso de Inglês 

- Curso para Cuidador de Idosos; 

- Curso para Cuidador de Crianças; 

- Curso de Fotografias e filmagem; 

- Curso de Oratória; 

- Curso Cerimonial e Eventos; 

- Curso para Gestores e Secretário Escolar;  

- Curso sobre Planejamento e Gestão da Sala de Aula. 

- Curso de Informática: Excel. 

Criar um Catálogo de Cursos e 

de Serviços com aprovação pela 

Reitoria e FPF, bem como sua 

divulgação junto aos municípios, 

pelo setor competente. 

Incentivar a participação dos 

cursos em editais de Projetos 

e/ou Programas 

autossustentáveis. 

Atualizar as informações da 

AEX no Site da UNIVALE. 
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8.5.2 Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão Fundamentadas na Avaliação 

dos Cursos para a Autoavaliação Institucional 2017 

 

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 2017/1 

COORDENAÇÃO 

 

POSTURA E DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Acolher 

melhor o aluno calouro. 

SUGESTÕES: Lecionar disciplina do 1º período. 

PROVIDÊNCIAS: lançamento PLACAD 2018/1. 

CORPO 

DOCENTE 

 

 

POSTURA E DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 

integração dos docentes com o curso 

SUGESTÕES: fazer ligação pelo projeto 

integrador/concursos/simpósios 

PROVIDÊNCIAS: Reuniões periódicas afim de 

intensificar a integração dos professores com as 

atividades desenvolvidas pelo curso.  

Distribuição de Funções acadêmicas. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: conforto 

térmico e visual das salas de aula SUGESTÕES: 

instalação de ar condicionado/climatizadores / 

troca das cortinas. 

PROVIDÊNCIAS: solicitações junto ao DE/FPF 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Uso dos 

alunos fora do período de aulas dos laboratórios. 

SUGESTÕES: Liberar o uso doa laboratórios de 

informática para uso dos alunos fora do período de 

aulas. 

PROVIDÊNCIAS: solicitações junto ao DE/FPF 

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Manutenção 

e limpeza dos laboratórios e salas de desenho. 

SUGESTÕES: Manutenção mensal das réguas nas 

pranchetas das salas de desenho. 

PROVIDÊNCIAS: solicitações junto ao DE/FPF e 

ao setor de manutenção DEC.  
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  RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Existe 

um único aparelho disponível para os 

professores com defeito. SUGESTÕES: 

Aquisição de novos equipamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 / 

Instalação do elevador no CTC, que está sem 

uso no CEU. 

PROVIDÊNCIAS: Autorização com a FPF. 

 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Limpeza 

e manutenção. 

SUGESTÕES: limpeza efetuada 2 vezes ao 

dia. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumentar a qualidade de produtos à serem 

comercializados. 

SUGESTÕES: Fazer um tipo de licitação. 

 

SETORES  

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Divulgação  

SUGESTÕES: Fazer a ligação entre o aluno e 

o setor de estágio do curso, no caso o escritório 

modelo. 

PROVIDÊNCIAS: Aula inaugural com os 

alunos onde será mostrado os principais 

tramites do setor de estágio do curso. 

 

VISITAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Quantidade de visitas. 

SUGESTÕES: Aumentar a quantidade. 

PROVIDÊNCIAS: Colocar como 

“obrigatória” pelo menos uma visita técnica 

por período em cada disciplina de Projeto 

Arquitetônico. 
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Curso:  CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Coordenador:  PROF. MARCELO LOPES BELLO COELHO 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: De uma 

maneira geral, o índice de satisfação do corpo 

discente para com o curso foi bom, mas ficou 

evidente a necessidade de divulgação do PPC 

– Plano Pedagógico do Curso aos alunos, que 

demonstraram desconhecê-lo, bem como das 

atividades de extensão. 

SUGESTÕES: Informar as atividades de 

pesquisa e extensão, e apresentar o PPC do 

curso de Ciências Contábeis. 

PROVIDÊNCIAS: Apresentar, anualmente, 

o PPC do curso ao corpo discente, bem como 

as atividades de extensão desenvolvidas pelo 

curso (NAF), no anfiteatro do Campus I ou 

nas salas de aula. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não há. 

SUGESTÕES: Disponibilização de apoio ao 

coordenador 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação formal à 

Diretoria Executiva da Fundação Percival 

Farquhar e à Assessoria de Graduação da 

Univale de professor/ pedagogo com horas 

para apoiar a coordenação, principalmente 

nos momentos em que o coordenador estiver 

frente à sala de aula, por meio da 

comunicação interna nº 14/2017 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Postura 

em sala de aula (relacionamento, didática)  

SUGESTÕES: Correção das avaliações, 

melhoria da didática e do relacionamento em 

sala de aula. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação de 

treinamentos e cursos de aperfeiçoamento 

junto ao GEPE, para melhor capacitação do 

corpo docente. Fazer reuniões periódicas com 

os representantes de turma a fim de avaliar a 

atuação dos professores, em sala de aula, e 

fazer abordagens individualizadas com os 

docentes, conforme a necessidade. 

ESTRUTURA FÍSICA SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Infraestrutura 

SUGESTÕES: Pintura, melhoria de rede wi-

fi e troca das carteiras (que são 

 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

 

Não se aplica 

 

Não se aplica 
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ergonomicamente incompatíveis, gerando 

desconforto e incomodo aos alunos)  

PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal à 

diretoria Executiva da Fundação Percival 

Farquhar, por meio da comunicação interna 

nº 14/2017. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Investimento em computadores 

SUGESTÕES: Compra/troca de 

equipamentos 

PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal à 

Diretoria Executiva da Fundação Percival 

Farquhar, por meio da comunicação interna 

nº 14/2017 

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Computadores dos laboratórios de 

informática obsoletos e conexão com a 

internet de baixa qualidade. 

SUGESTÕES: Troca dos equipamentos e 

nova reestruturação da rede lógica dos 

laboratórios, o que inclui o sinal wi-fi 

PROVIDÊNCIAS: Implantação da Sala de 

aula Invertida, após a cessão do restante dos 

equipamentos necessários. A solicitação dos 

equipamentos e a comunicação da situação 

será feita à Diretoria Executiva da Fundação 

Percival Farquhar, via comunicação interna 

nº 14/2017 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Acesso 

do PNE ás dependências da IES. 

SUGESTÕES: Reparo do elevador 

PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal à 

Diretoria Executiva da Fundação Percival 

Farquhar, por meio da comunicação interna 

nº 14/2017 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza. 

SUGESTÕES: Limpeza, disponibilização de 

sabonete líquido e de papel toalha, e reparo de 

assentos sanitários danificados. 

PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal à 

Diretoria Executiva da Fundação Percival 

Farquhar, por meio da comunicação interna 

nº 14/2017. 

CANTINAS 

 

 

 

 

 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: horário 

de funcionamento. 

SUGESTÕES: A cantina poderia funcionar 

até o fechamento da faculdade, para atender 

aos alunos que moram fora. 

PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal à 

Diretoria Executiva da Fundação Percival 
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 Farquhar, por meio da comunicação interna 

nº 14/2017. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria na segurança. 

SUGESTÕES: Instalação de catraca na 

entrada do Campus, para limitar a entrada de 

pessoas estranhas na IES. 

PROVIDÊNCIAS: Os coordenadores do 

curso de ciências contábeis e de Direito 

acionaram a secretaria de Segurança Pública, 

que disponibilizará uma viatura móvel para 

estabelecer ponto na frente da faculdade, 

além de fazer a ronda nas redondezas do 

Campus I. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento e serviços prestados Campus I. 

SUGESTÕES: Treinamento à funcionaria e 

possibilidade de emissão de boletos em 

atraso, sem necessidade de se resolver tal 

demanda da Tesouraria do Campus II. 

PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal à 

Diretoria Executiva da Fundação Percival 

Farquhar, por meio da comunicação interna 

nº 14/2017. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Conforto e quantidade de livros disponíveis.  

SUGESTÕES: Instalação de ar condicionado 

e aquisição de obras literárias (físicas e 

virtuais) em número suficiente para 

atendimento aos discentes. 

PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal à 

Diretoria Executiva da Fundação Percival 

Farquhar, por meio da comunicação interna 

nº 14/2017. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Demora 

no registro das horas, no portal. 

SUGESTÕES: melhorar a comunicação 

virtual, no que diz respeito ao registro das 

atividades complementares, no portal. 

PROVIDÊNCIAS: Promover a agilidade do 

lançamento das horas, no sistema, além de 

explicar, na Aula Magna (para os ingressantes 

no curso) os critérios para aprovação no 

componente curricular. 
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GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Vagas 

de estágio. 

SUGESTÕES: Facilitar o ingresso dos alunos 

à prática nas empresas e escritórios. 

PROVIDÊNCIAS: Trabalhar melhor a 

divulgação de que os estágios podem ser 

feitos na NAF – Núcleo de Apoio Fiscal e 

contábil, que é um projeto de extensão do 

próprio curso de Ciências Contábeis. 

VISITAS TÉCNICAS 

 

PROVIDÊNCIAS: Aumentar a oferta de 

visitas técnicas, dentro da disponibilidade das 

instituições que possam receber a alunos do 

curso de Ciências contábeis.  

AVALIAÇÃO GLOBAL 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Funcionalidade 

SUGESTÕES: Extinção. 

PROVIDÊNCIAS: Deliberar junto ao NDE e 

Colegiado, para buscar uma alternativa válida 

para o alvo de críticas dos alunos. 

 

 

SEMANA ACADÊMICA 

 

 

 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumentar a frequência do evento e atentar 

para a relevância das palestras e minicursos. 

SUGESTÕES: ministração de mais 

minicursos e menos palestras. 

PROVIDÊNCIAS: Consulta prévia aos 

discentes, por meio de questionário virtual, a 

fim de levantar as demandas e os principais 

interesses dos alunos quanto às palestras e 

oficinas. 

 
 

Curso:  Comunicação Social - Jornalismo  

Coordenador: Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes  

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Curso está na última turma e a atualização 

será feita no Bacharelado em Jornalismo.  

As demais ações se aplicam.  

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento individualizado as turmas.   

SUGESTÕES: 

Mesmo a coordenação dando aula para todas 

as turmas, colegiada indica um tempo 

quinzenal como coordenador em sala para 

ouvir demandas.  

PROVIDÊNCIAS: 

Especificação em calendário a ser 

apresentado as turmas em 2018/1.  
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CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Organização das informações. 

SUGESTÕES: Planejamento em conjunto 

dos Planos de Ensino.  

PROVIDÊNCIAS: Já organizado para o 

fechamento do semestre,  

 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Condições de carteiras e quadros.  

SUGESTÕES: Reformas.  

PROVIDÊNCIAS: Solicitação a 

FPF/REITORIA  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aquisição  

SUGESTÕES: 

Listagem dos equipamentos básicos: 

fotografia e câmeras. 

PROVIDÊNCIAS: Já lançamento no 

orçamento 2018/1.  

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atualização de PCs e softwares.  

SUGESTÕES: Adquirir por conta de 

avaliação do MEC.  

PROVIDÊNCIAS: Já registrado no 

orçamento 2018/1.  

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Falta de datashow em sala de aulas 

SUGESTÕES: Solicitar aquisição.  

PROVIDÊNCIAS: Registro no orçamento 

2018/1  

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Adequações as solicitações já conhecidas da 

CPA. 

SUGESTÕES: 

Usar as indicações dos últimos anos para 

resolver a questão de reclamação.  

PROVIDÊNCIAS: Deve ser uma ação 

institucional. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza 

SUGESTÕES: 

Manutenção da limpeza durante as aulas e 

intervalos. 

PROVIDÊNCIAS: Indicar a sugestão ao 

setor responsável.  

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Alimentação natural. 

SUGESTÕES: Abertura de uma cantina 

alternativa  

PROVIDÊNCIAS: Indicar sugestão a FPF 
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SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Iluminação  

SUGESTÕES: 

Rever pontos próximo ao Labcom e TV 

UNIVALE. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação a FPF.  

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Informatização de protocolos  

SUGESTÕES: Disponibilizar protocolos 

digitas. 

PROVIDÊNCIAS: Indicação para o setor  

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Humanização do atendimento. 

SUGESTÕES: Treinamento de pessoal. 

PROVIDÊNCIAS: Indicação de ação parta 

treinamento  

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Manter 

e evoluir atendimento. 

SUGESTÕES: 

Divulgação juntos aos alunos 

sistematicamente do funcionamento e rotina 

do setor.  

PROVIDÊNCIAS: Indicar sugestão a 

reitoria. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Tempo 

de retorno dos contratos. 

SUGESTÕES: 

Definir para no máximo 3 dias o tempo de 

retorno e trâmite de um contrato de estágio. 

PROVIDÊNCIAS: Indicar ao setor e FPF e 

Reitoria. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumentar o número de computadores no 

serviço aberto aos alunos.  

SUGESTÕES: Aquisição por parte da 

empresa terceirizada. 

PROVIDÊNCIAS: Definição por parte da 

FPF  

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Bolsas 

com grupos de mídia.  

SUGESTÕES: 

Retorno das bolsas permutadas com os 

veículos de comunicação que é uma 

reclamação pontual dos alunos. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar e indicar a FPF o custo benefício da 

ação.  

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Regimento do curso. 

SUGESTÕES: Elaboração do regimento. 

PROVIDÊNCIAS: 
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Já foi providenciado e será apresentado aos 

alunos em 2018/1 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Calendário semestral.  

SUGESTÕES: Pré-definições e agenda. 

PROVIDÊNCIAS: 

Foi elaborado para o 2018/1 e será 

apresentado aos alunos.  

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sugestão do colegiado: que a avaliação não 

seja no período de avaliação acadêmica dos 

alunos.  

 

 

Curso: DIREITO 

Coordenador: PROF. FELIPE MIRANDA DOS SANTOS 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Consolidar a pesquisa e a extensão no Curso 

SUGESTÕES: Impulsionar a produção 

intelectual do corpo docente; curricularizar 

algumas práticas extensionistas; e 

desenvolver Programas de Extensão. Todas 

as sugestões vão permitir uma maior 

envolvimento e aproveitamento do corpo 

discente  

PROVIDÊNCIAS: Quanto a pesquisa, está 

em fase final de desenvolvimento as linhas 

de pesquisa a serem implantadas para o 

próximo semestre letivo. Quanto a extensão, 

alguns programas estão em fase final de 

desenvolvimento – Núcleo de Apoio ao 

Observatório Social; Núcleo de Apoio a 

Mulher Vítima de Violência. Também 

alguns projetos estrão em fase final de 

planejamento – Investigação Criminal e 

Polícia Judiciária; Processo Administrativo 

e Contencioso Tributário. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Agilidade na resposta as solicitações e 

Maior proximidade com o corpo discente 

SUGESTÕES: Alteração no fluxo de 

processos que demandam intervenção da 

coordenação; melhor orientação a 

professores e alunos quantos as questões 

menos complexas que não demandam 

intervenção direta da Coordenação. 

PROVIDÊNCIAS: Elaboração de manual 

de procedimentos a ser trabalhado com 

professores e alunos, como forma desafogar 

o acesso a coordenação. 
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CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acolhimento aos alunos, uso adequado do 

tempo em sala de aula e práticas 

pedagógicas.  

SUGESTÕES: Em uma perspectiva 

coletiva: Desenvolver capacitações voltadas 

as demandas específica. Já na perspectiva 

individual, intervir diretamente junto ao 

docente, no sentido de oferecer apoio, 

condições de maximizar o desempenho com 

o estabelecimento de metas e prazos e, em 

último caso, disponibilização do docente. 

PROVIDÊNCIAS: Já foi implementado o 

SEAD – Seminário de Aperfeiçoamento 

Docente, com o propósito de corrigir falhas 

e melhorar o desempenho do corpo docente. 

Do ponto de vista individual, foi realizado 

um planejamento acadêmico de médio 

prazo, no sentido de que cada docente não 

ministre mais que 02 (duas) disciplinas, de 

forma que também não ocorra assunção de 

disciplinas eventuais. 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acústica, salubridade e carteiras. 

SUGESTÕES: Reformas das salas que 

apresentaram problemas e substituição das 

carteiras. 

PROVIDÊNCIAS: A situação já é de 

conhecimento da FPF, a qual já a está a 

buscar soluções para os problemas 

levantados. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Qualidade do sinal de internet sem fio e 

escassez de projetores multimídia. 

SUGESTÕES: Instalar mais equipamentos 

de internet móvel e adquirir mais 

equipamentos de projeção multimídia. 

PROVIDÊNCIAS: Quanto a internet, as 

melhorias já estão em curso em virtude de 

provocações pretéritas. Quanto aos 

projetores, reiterar a FPF a necessidade de 

aquisição. 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

funcionamento do elevador. 

SUGESTÕES: Realizar de forma pontual as 

manutenções periódicas. 

PROVIDÊNCIAS: O problema já foi 

comunicado por diversas vezes ao DEC por 

intermédio do encarregado do Campus I. 

Haverá reiteração da notificação. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza, sobretudo, no período noturno. 
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SUGESTÕES: Adequação do horário de 

trabalho do auxiliar de serviços gerais. 

PROVIDÊNCIAS: A situação já é de 

conhecimento do encarregado no Campus I, 

o qual já está a corrigir as falhas apontadas. 

CANTINAS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Problema já resolvido. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Controle do fluxo de pessoas. 

SUGESTÕES: Instalação de catracas. 

PROVIDÊNCIAS: Em ocasiões anteriores o 

Reitor explicou que tal providência está em 

análise pela administração superior 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 
BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Localização e Conforto. 

SUGESTÕES: Melhor orientar o corpo 

discente sobre as dificuldades encontradas 

em realizar a mudança e criar uma maior 

proximidade para com o uso da biblioteca. 

Instalação de ar condicionado. 

PROVIDÊNCIAS: Visitas guiadas já estão 

sendo programas junto ao bibliotecário 

responsável. Informar a FPF e solicitar a 

realização de melhorias. 

XEROX 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Problema já resolvido. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Quanto 

ao NPJ foi ressaltado que a quantidade de 

audiências exigidas é excessiva.  

SUGESTÕES: Reformular o programa de 

estágio supervisionado. 

PROVIDÊNCIAS: O Colegiado já iniciou 

discussão sobre o assunto, e até o final do 1º 

semestre de 2018 a situação já estará 

resolvida. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Orientação quanto a finalidade, regulação e 

fluxo do processo de construção do TCC. 

Melhor interação entre professores das 

disciplinas de Elaboração de Trabalhos 

Acadêmicos e Orientadores.  

SUGESTÕES: Uniformizar procedimentos 

e melhorar a qualidade das informações 

disponibilizadas aos orientandos. 

PROVIDÊNCIAS: A questão já foi tratada 

em reunião do setor de TCC, e espera-se que 

a situação não mais se repita para o semestre 

seguinte. 
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Curso: Educação Física – Bacharelado e Bacharelado Novo Título 

Coordenador: Prof.  Destter Álacks Antoniêtto 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atividades complementares. 

SUGESTÕES: 

Melhorar a forma de divulgação das 

atividades entregues pelos alunos à 

secretaria. 

PROVIDÊNCIAS: 

Criar uma forma de registro mais eficiente; 

Elaborar e disponibilizar um quadro de 

controle de atividades entregues para os 

alunos. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento aos alunos. 

SUGESTÕES: 

Aperfeiçoar a comunicação com os alunos 

acera dos horários de atendimento. 

Estreitar as relações com o corpo discente 

através das disciplinas ao longo do curso. 

PROVIDÊNCIAS: 

Divulgação do horário de atendimento via e-

mail e nos quadros de avisos do LabCeu. 

A matriz do curso de Educação Física foi 

alterada levando em consideração o contato 

com o coordenador a partir de disciplinas que 

se estendam ao longo do curso. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acessibilidade, ar condicionado/ventiladores 

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. 

Sala com impregnação de mofo devido a 

infiltração no teto. Problemas com as calhas 

ainda persistem. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitações já realizadas junto ao DEC. 

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 
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avaliação, foi o ponto mais tocado pelas 

reclamações dos alunos. 

SUGESTÕES: 

Que os equipamentos sejam adquiridos o 

mais rápido possível. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitações já encaminhadas ao DEC e 

apresentadas para a alta gestão. 

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Muitas reclamações aconteceram pelo estado 

de depreciação dos ambientes de aula. Esta 

coordenação, bem como a coordenação do 

Laboratório do Centro Esportivo tem 

encaminhado semestralmente os relatórios 

com as demandas que necessitam de atenção. 

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: 

Não houve reclamações, no entanto, 

preocupo-me com o fato de não termos 

acesso para pessoas com deficiência para o 

primeiro andar. 

SUGESTÕES: 

Construir acesso ao primeiro andar. 

PROVIDÊNCIAS: 

Como providência paliativa, estamos 

utilizando um laboratório como sala de aula 

no térreo do prédio de aulas do LabCeu. É 

importante ressaltar que existe apenas um 

laboratório que tem condições de funcionar 

como sala de aula para atender dois cursos. 
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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. Muitas reclamações acerca 

da qualidade dos produtos comerciados. 

SUGESTÕES: 

Ampliação da cantina para possibilitar maior 

variedades de produtos a serem vendidos. 

Com a saída da UFJF, a cantina do CEU se 

encontra disponível. Sugiro utilizar o espaço 

para solucionar o problema dos espaços de 

convivência e da infraestrutura para a 

comercialização de produtos. 

PROVIDÊNCIAS: 

Assunto já tratado com a FPF. Aguardando 

definição sobre o contrato de locação do 

espaço. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Esclarecimentos sobre os estágios. 

SUGESTÕES: 

 Elaborar manual de estágio. 

PROVIDÊNCIAS: 

 Reunir NDE e professores coordenadores 

dos ECS para discutir a elaboração do 

manual. 

 

 

Curso: Educação Física – Licenciatura 

Coordenador: Prof.  Destter Álacks Antoniêtto 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atividades complementares 

SUGESTÕES: 

Melhorar a forma de divulgação das 

atividades entregues pelos alunos à 

secretaria. 

PROVIDÊNCIAS: 

Criar uma forma de registro mais eficiente; 

Elaborar e disponibilizar um quadro de 

controle de atividades entregues para os 

alunos. 
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COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento aos alunos. 

SUGESTÕES: 

Aperfeiçoar a comunicação com os alunos 

acera dos horários de atendimento. 

Estreitar as relações com o corpo discente 

através das disciplinas ao longo do curso. 

PROVIDÊNCIAS: 

Divulgação do horário de atendimento via e-

mail e nos quadros de avisos do LabCeu. 

A matriz do curso de Educação Física foi 

alterada levando em consideração o contato 

com o coordenador a partir de disciplinas 

que se estendam ao longo do curso. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Muitas reclamações dos alunos incidiram 

sobre o desempenho de uma professora que 

ministra várias disciplinas no curso. 

SUGESTÕES: 

Disponibilizar a professora devido ao 

histórico de baixo desempenho nas 

avaliações da CPA. 

PROVIDÊNCIAS: 

A referida professora já se encontra em 

processo de disponibilização. O edital para 

seleção já foi publicado. 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Acessibilidade, ar 

condicionado/ventiladores 

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. 

Sala com impregnação de mofo devido a 

infiltração no teto. Problemas com as calhas 

ainda persistem. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitações já realizadas junto ao DEC. 

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. 
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SUGESTÕES: 

Que os equipamentos sejam adquiridos o 

mais rápido possível. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitações já encaminhadas ao DEC e 

apresentadas para a alta gestão. 

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Muitas reclamações aconteceram pelo 

estado de depreciação dos ambientes de aula. 

Esta coordenação, bem como a coordenação 

do Laboratório do Centro Esportivo tem 

encaminhado semestralmente os relatórios 

com as demandas que necessitam de 

atenção.  

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. 

Com a saída da UFJF, a cantina do CEU se 

encontra disponível. Sugiro utilizar o espaço 
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para solucionar o problema dos espaços de 

convivência e da infraestrutura para a 

comercialização de produtos. 

PROVIDÊNCIAS: 

Assunto já tratado com a FPF. Aguardando 

definição sobre o contrato de locação do 

espaço. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 

número de vigilante no campus. 

Espaços sem iluminação no campus. 

SUGESTÕES: 

Que a vigilância possa fazer um trabalho de 

orientação para a circulação no campus. 

Investimento na iluminação no campus. 

PROVIDÊNCIAS: 

Sugestões já encaminhadas ao DEC. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Não houve nenhuma consideração específica 

sobre a Secretaria Acadêmica. Expresso 

aqui, em nome dos professores do curso, 

minha gratidão e satisfação pelo excelente 

atendimento do setor.  

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: 

Elaboração de um manual de informação e 

atendimento ao aluno. 

PROVIDÊNCIAS: 

Apresentar esse relatório aos Setor de 

Estágio. 

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. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

 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. 

ESTÁGIO 
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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 

Coordenador: PROFª. MONICA VALADARES MARTINS 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA, 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Divulgação do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), instrumentos de avaliação das 

atividades propostas e metodologias que 

serão utilizadas durante o semestre letivo. 

SUGESTÕES: Continuar a socialização da 

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 VI 

Encontro Acadêmico do Curso de 

Enfermagem semestralmente, acontecendo o 

último em 20/02/18. Assuntos contemplados: 

PPC, Regimento; 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 interativas que fortaleçam o 

vínculo entre ensino e serviço parceiro. 

INOVAÇÃO: Proposta piloto de 

curricularização da extensão, numa parceria 

do Curso de Enfermagem com o 

Departamento de 

Vigilância em Saúde do município de 

Governador Valadares/MG iniciada em 

setembro de 2017, ainda em curso durante o 

ano de 2018. Esta proposta culminou na 

submissão e aprovação, em 2018,  do projeto 

de pesquisa intitulado " ENSINO E 
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SERVIÇO: a enfermagem “extendida” ao 

campo de práticas da Vigilância em Saúde do 

município de Governador Valadares. 

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 

LABORATORIOS/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. Importante: necessidade urgente de 

aquisição de peças, equipamentos e 

manequins (já solicitados) imprescindíveis 

para a adequada condução das aulas práticas 

de laboratório (Laboratórios de Técnicas de 

Enfermagem e Semiologia/Semiotécnica).  
PROVIDÊNCIAS: Acompanhamento do 

processo de reestruturação dos ambientes 
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pelo gestor, setor responsável, 
coordenadores e CPA.  

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

instalações sanitárias e limpeza do ambiente, 

conforme demanda. 

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: 
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. 

SECRETARIA, 

TESOURARIA, 

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 de 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. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Segue 

regulamento do curso 

PROVIDÊNCIAS: Acompanhamento direto 
da coordenação de estágio às práticas de 
Estágio Obrigatório e Não Obrigatório.  

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE                 

CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Segue 

regulamento do curso e da Univale. 

PROVIDÊNCIAS: Incentivar a TCC de 

qualidade e publicação 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Segue 

regulamento do curso e da Univale. 

PROVIDÊNCIAS: Registrar, com qualidade, 

as visitas e atividades realizadas.  
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Curso: Engenharia Civil 

Coordenador: Prof.  Pedro Lino Hanauer de Moura 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aprimorar o processo de cadastro das 

atividades do curso. Melhorar número de 

visitas técnicas 

SUGESTÕES: Repensar sobre Prova Global 

e APS 

PROVIDÊNCIAS: 

Reunir colegiado para alterações e fomentar 

nas disciplinas as visitas técnicas 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar comunicação com os professores. 

Informar todas as ações do curso aos alunos.  

PROVIDÊNCIAS: Envio das informações 

por e-mail aos alunos 

Elaborar eventos com os professores.  

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aprimorar metodologias de ensino.  

Respeitar o aluno e ouvir melhor suas 

reclamações.  

PROVIDÊNCIAS: Oficinas com GEPE 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar cadeiras 

EQUIPAMENTOS 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Ar 

condicionado para as salas de aula 

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar conforto dos alunos e do ambiente 

de aula  

SUGESTÕES: 

Instalação de ar condicionado e novos 

mobiliários e equipamentos laboratoriais  

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Projetor para as salas de aula. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Reformar as instalações.  

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumentar a captação de vagas 

SUGESTÕES: Buscar mais oportunidades 

no mercado.  

PROVIDÊNCIAS: Cobrar dos 

responsáveis. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Alterar pontuação de exame suplementar. 

SUGESTÕES: 

Exame suplementar entre 40 a 70 pontos.  

PROVIDÊNCIAS: Reunir colegiado para 

aprovação. 
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VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 

número de visitas. 

SUGESTÕES: 

Fazer as visitas dentro das disciplinas com 

os professores.  

PROVIDÊNCIAS: Criar projeto de 

extensão para atender a demanda.  

 

 

Curso: Engenharia Civil e Ambiental 

Coordenador: Prof.  Hernani Ciro Santana 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Divulgação do PPC. 

Fortalecer a realização de atividades de 

extensão, principalmente através da 

curricularização por meio do Projeto 

Integrador. 

Divulgação de atividades de extensão. 

Divulgação de atividades de pesquisa. 

Divulgação e realização de atividades 

complementares. 

SUGESTÕES: 

Incentivo aos professores para realizarem a 

orientação dos estudantes nas atividades de 

extensão. 

Realização de palestras/eventos/oficinas 

como atividades complementares que 

agreguem conhecimento aos estudantes. 

PROVIDÊNCIAS: 

NDE do curso deverá elaborar proposta para 

Projeto Integrador com caráter extensionista, 

abordando disciplinas ministradas no 

semestre. 

Divulgar aos estudantes do curso as 

atividades de extensão e pesquisa realizadas. 

Disponibilizar PPC para estudantes. 

Levantar junto aos estudantes do curso temas 

para palestras, oficinas e eventos como 

atividades complementares e organizar sua 

realização. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atenção individual às turmas e estudantes. 

SUGESTÕES: 

Reuniões frequentes com representantes de 

turmas. 

PROVIDÊNCIAS: 

- Definir, junto aos representantes de turma, 

um calendário fixo de reuniões a serem 

realizadas durante o semestre. 
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- Uma providência já executada foi a criação 

de um grupo para troca de informações entre 

representantes e coordenação que já está 

sendo utilizado. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Casos pontuais relacionados à didática e 

relacionamento com a turma. 

SUGESTÕES: Realizar formação e 

treinamento. 

PROVIDÊNCIAS: 

Agendar com o Setor de Gestão Pedagógica 

treinamento para complemento da formação 

docente. 

Incentivar participação dos docentes do 

curso na Pós-graduação Lato Sensu 

Docência do Ensino Superior ofertada pela 

UNIVALE. 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza dos ambientes e manutenção 

contínua dos aparelhos de ar condicionado. 

Substituição de carteiras inapropriadas e sem 

conforto. 

SUGESTÕES: 

Manutenção de aparelhos de ar condicionado 

sempre que necessário. Substituição de 

carteiras inapropriadas. 

PROVIDÊNCIAS: 

Realizar, sempre que necessário, 

manutenção nos equipamentos de ar 

condicionado.  

Identificar carteiras danificadas e 

providenciar substituição.  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Projetores e aparelhos de ar condicionado. 

SUGESTÕES: 

Aquisição de equipamentos e manutenção 

dos existentes. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar aquisição de projetores para atender 

aos docentes do curso. 

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria da qualidade das aulas práticas. 

SUGESTÕES: Modernização dos 

laboratórios 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar aos professores responsáveis pelos 

ambientes que façam um relatório dos 

equipamentos com quantidade e qualidade. 

Aquisição de equipamentos para laboratórios 

assim como realizar manutenção dos 

equipamentos existentes. 



100 

 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Criar alternativas para atrair a atenção dos 

alunos e conseguir se comunicar de forma 

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: 

Aquisição de projetores que atendam aos 

professores do curso. 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Adequação dos ambientes acadêmicos 

segundo normas vigentes. 

SUGESTÕES: 

Elaborar projeto de adequação por meio do 

Escritório Modelo. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar à equipe do Escritório Modelo 

elaboração de plano de ação referente a 

elaboração dos projetos para adequação dos 

ambientes acadêmicos para portadores de 

necessidades especiais.  

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza e manutenção. 

SUGESTÕES: 

Diagnóstico da qualidade das instalações e 

melhoria no serviço de limpeza. 

PROVIDÊNCIAS: 

Setor responsável realizar levantamento das 

condições físicas das instalações e 

manutenções necessárias (como portas que 

não fecham, por exemplo) e elaborar plano 

de manutenção; 

Realizar limpeza diariamente, com reposição 

de papel higiênico e sabonete. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Redução no custo dos produtos 

comercializados. 

SUGESTÕES: 

Solicitar comercialização de produtos com 

preços mais acessíveis. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar adequação de preço aos locatários 

das cantinas 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Segurança no Campus. 

SUGESTÕES: 

Melhoria na segurança. 

PROVIDÊNCIAS: 
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Alocação de seguranças nos locais mais 

utilizados por professores e estudantes, como 

ponto de ônibus e sala dos professores à 

noite. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Qualidade do atendimento. 

SUGESTÕES: 

Disponibilização de informações aos 

estudantes e maior agilidade no atendimento. 

PROVIDÊNCIAS: 

Atendimento com qualidade e agilidade aos 

estudantes. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento com maior agilidade e 

qualidade. 

SUGESTÕES: 

Contratação ou remanejamento de 

funcionários em períodos de maior 

movimento. Treinamento dos atendentes. 

PROVIDÊNCIAS: 

Realizar cursos para treinamento dos 

funcionários quanto à qualidade no 

atendimento. 

Contratação ou remanejamento de 

funcionários em períodos de maior 

movimento. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Climatização do ambiente. 

SUGESTÕES: Instalação de ar 

condicionado. 

PROVIDÊNCIAS: 

Aquisição e instalação de equipamentos para 

refrigeração do ambiente, principalmente no 

período diurno. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria na orientação sobre estágio. 

SUGESTÕES: 

Setor de Estágio, no início do semestre 

letivo, informar a todos os estudantes sobre 

as normas de Estágio. 

Ao mudar os procedimentos o Setor de 

Estágio deve informar às coordenações e 

orientadores de estágio. 

PROVIDÊNCIAS: Realizar procedimentos 

sugeridos. 

XEROX - ESTUDANTES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Agilidade no atendimento. 

SUGESTÕES: Aumento do número de 

funcionários. 

PROVIDÊNCIAS: 
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Solicitar aumento do número de funcionários 

principalmente nos horários de maior 

movimento. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Oferta 

de vagas e divulgação. 

SUGESTÕES: 

Fortalecer oferta de estágio nos laboratório e 

escritório modelo. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar aos professores responsáveis pelos 

laboratórios utilizados pelo curso a abertura 

de estágios supervisionados, assim como a 

efetivação da oferta de estágios pelo 

Escritório Modelo. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Divulgação do regulamento de TCC do curso  

SUGESTÕES: 

Reunião com turmas que desenvolverão 

TCC para apresentação do regulamento. 

PROVIDÊNCIAS: 

Divulgar amplamente para estudantes do 

curso o regulamento de TCC do curso. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Quantidade de visitas. 

SUGESTÕES: 

Expandir as visitas técnicas a todos os 

períodos, principalmente dos iniciais. 

PROVIDÊNCIAS: 

Disponibilizar horas no planejamento par 

professor responsável para agendamento de 

visitas e acompanhamento das turmas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Comunicação. Atendimento aos estudantes. 

SUGESTÕES: 

Criar e divulgar textos padrões institucionais 

para que as informações sejam 

disponibilizadas a todos. Qualificação dos 

profissionais. 

PROVIDÊNCIAS: 

Realizar treinamento com atendentes dos 

diversos setores para melhoria no 

atendimento aos estudantes. 

Divulgar amplamente regimento geral da 

Instituição, assim como procedimentos e 

setores responsáveis para evitar que o 

estudante seja encaminhado a vários setores 

para resolver um único assunto. 
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Curso: Engenharia de Produção 

Coordenadora:  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.  

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. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Envolvimento dos professores com os 

alunos 

PROVIDÊNCIAS: Desenvolver atividades 

que promovam a integração entre 

professores e alunos 

 

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. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PROVIDÊNCIAS: 

Instalar recursos audiovisuais nas salas de 

aula; 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

Melhorar e aumentar os pontos de 

acessibilidade no Campus 
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INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar a limpeza dos 

sanitários; 

Manter papel higiênico e sabão nas 

instalações sanitárias; 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Higiene e opções de lanches mais saudáveis 

SUGESTÕES: O curso de Nutrição poderia 

ministrar algumas oficinas de manuseio de 

alimentos, bem como sugerir opções mais 

saudáveis de lanches. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PROVIDÊNCIAS: Melhorar a iluminação 

do Campus II 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Treinamento constante de 

qualidade de atendimento 

TESOURARIA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Treinamento constante de 

qualidade de atendimento 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento, agilidade, troca de 

informações 

SUGESTÕES: Reformular o setor buscando 

mais agilidade nos processos e fornecendo 

informações mais claras e seguras para os 

alunos.  

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 

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. 
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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: 

Extensão 

SUGESTÕES: Está sendo elaborada uma 

maior oferta da extensão pelo corpo docente. 

PROVIDÊNCIAS: Temos participado com 

apoio a outros cursos e com o projeto Rede 

Solidária Natureza Viva. 

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 manter a 

promoção de cursos 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 

em implantação. 

SUGESTÕES: Instalação de equipamentos 

de climatização/reforma do ambiente. 

PROVIDÊNCIAS: Estão sendo realizadas as 

reformas solicitadas e manutenção dos 

equipamentos 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 

FPF foi feita a solicitação de 

atualização/aquisição de equipamentos 

voltados ao ensino. Aguardando a compra. 



106 

 

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. Aguardando a compra. 

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. Algumas 

alterações já estão sendo providenciadas. 

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 

quantidade e qualidade. 

SUGESTÕES: Revisão dos valores e 

supervisão de uma nutricionista. 

PROVIDÊNCIAS: Parceria entre cantinas e 

curso de nutrição da Univale 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Pontos 

sem iluminação em áreas de pouco 

movimento. 

SUGESTÕES: Instalar iluminação com 

sensores de presença. 

PROVIDÊNCIAS: Foi solicitada a 

instalação dos pontos junto ao departamento 

responsável. Alguns pontos já foram 

instalados. 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Tempo 

de atendimento/filas. 
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SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SUGESTÕES: Aumentar número de 

funcionários para atendimento. 

PROVIDÊNCIAS: Estudar um melhor 

esquema 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: Implantar metodologias 

de atendimento ao aluno em horário de pico. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aproximação entre universidade e empresas. 

SUGESTÕES: Expandir número de 

convênio com as empresas. 

PROVIDÊNCIAS: Fazer a solicitação ao 

SAE. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Tempo 

de atendimento/filas. 

SUGESTÕES: Aumentar número de 

funcionários para atendimento. 

PROVIDÊNCIAS: Negociar junto à 

terceirizada uma forma melhor de 

atendimento ao aluno. A reprografia foi 

realocada para um novo ambiente que  

proporcionou 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: Foram aumentadas 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: 

Atividades Complementares 

Comunicação das atividades de extensão 

SUGESTÕES: 

-Apresentar aos alunos as áreas de formação 

que podem ser consideradas como 

atividades complementares ao curso de 

Farmácia. 

-Melhorar canal de comunicação com os 

alunos para apresentar propostas de extensão 

PROVIDÊNCIAS: 

-Solicitar a professora Coordenadora das 

ACC’s a elaboração de um calendário de 

visitas à sala d aula e atendimento aos 

alunos. Elaborar lista de cursos, ações ou 

eventos da instituição que possam ser 

considerados ACC. 

-Averiguar se os alunos verificam o e-mail 

cadastrado na secretaria acadêmica 

constantemente.  

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Evitar 

duas avaliações no mesmo dia 

SUGESTÕES: 

Verificar com os professores as datas das 

avaliações modulares e outros trabalhos 

avaliativos 

PROVIDÊNCIAS: 

Criar calendário de avaliações de todo o 

curso de Farmácia, para evitar avaliações no 

mesmo dia para evitar duas avaliações no 

mesmo dia. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Didática, distribuição de pontos e atividades 

modulares. 

SUGESTÕES: 

Em conjunto com os professores referência, 

elaborar reuniões periódicas com demais 

professores para discussão e proposição de 

atividades modulares, traçar metodologias 

ativas de ensino e elaborar atividades que 

visam a flexibilização das formas de 

avaliação. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar ao GEPE oficinas de didática e 

metodologias ativas. 

Solicitar à Pró-Reitoria a concessão de carga 

horária para planejamento modular. 
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ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Cadeiras e mesas para alunos. 

SUGESTÕES: 

Realizar reforma nas cadeiras para garantir 

maior conforto aos alunos. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar a Pró-reitoria Acadêmica e FPF a 

reforma de cadeiras. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Controle de ar condicionado (temperatura e 

tempo de uso) 

SUGESTÕES: 

Funcionário responsável faça vistoria 

constante nas salas de aula, para verificar se 

a temperatura está adequada ou se é 

necessário desligar o aparelho 

PROVIDÊNCIAS: Enviar e-mail à FPF 

sugerindo estas adequações 

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Instalação de ar condicionado. Bancos para 

alunos 

SUGESTÕES: 

Instalação de ar condicionado e aquisição de 

novos bancos, especialmente para o 

laboratório de fisiologia e farmacologia 

PROVIDÊNCIAS: 

Enviar requisição a FPF para atender essa 

demanda. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Quadro apresenta-se manchado e não há 

projetor de slides 

SUGESTÕES: 

Reformar quadros e instalar projetor de 

slides para garantir aulas mais dinâmicas 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar à FPF reforma dos quadros e 

instalação de projetor de slides  

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sanitização, disponibilidade de sabonete 

líquido e papel. 

SUGESTÕES: Rever fluxo de limpeza dos 

banheiros, 

Aceitar a proposta do curso de farmácia 

produzir sabonetes e outros saneantes. 

PROVIDÊNCIAS: 

Indicar à FPF as demandas de sanitização 

dos banheiros e reenviar proposta de 

produção de saneantes pela Empresa Júnior 

de Farmácia 
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SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Iluminação e número de seguranças no 

campus 

SUGESTÕES: 

Planejar nova iluminação para o campus, em 

conjunto com os cursos de engenharia 

elétrica e arquitetura.  

Aumentar o contingente de seguranças ou 

instalar câmeras de vigilância 

PROVIDÊNCIAS: 

Encaminhar sugestões para FPF e solicitar 

retorno à comunidade acadêmica 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Ótimo espaço, bom número de livros e 

excelente qualidade do material. Sem 

indicações para melhorias. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento e agilidade em aprovar 

convênios de estágio 

SUGESTÕES: 

Realizar treinamento para atendimento aos 

alunos.  

Selecionar estagiários do curso de direito 

para se comprometer em agilizar análise dos 

documentos de convênio de estágio. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar à PROACAD que providencie 

treinamento à equipe de atendimento aos 

alunos e contratar estagiários. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento aos alunos. 

SUGESTÕES: Realizar treinamento de 

atendimento ao público. 

PROVIDÊNCIAS: 

O responsável pelo setor deverá 

providenciar treinamento de qualidade no 

atendimento . 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Todas as observações referem-se ao 

atendimento e agilidade na aprovação de 

convênios pelo setor de estágio 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Esclarecimento sobre necessidade de 

cumprir normas das instituições visitadas.  

SUGESTÕES: 

Realizar reuniões plenárias para sanar 

dúvidas e esclarecer as normas dos 

ambientes de visita 

PROVIDÊNCIAS: 

Estabelecer reunião plenária com alunos do 

curso, para debater sobre visitas técnicas. 
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Curso:  Fisioterapia  

Coordenador:  Profª. Vanessa Loyola Lopes 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  Sorteio 

no dia da apresentação do SI 

PROVIDÊNCIAS: Reunião de colegiado e 

deferimento para que o sorteio seja um dia 

antes da apresentação; 

Apresentação das mudanças aos alunos. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Dificuldade em acompanhar as demandas e 

realizar todas as solicitações, inclusive de 

infraestrutura rapidamente. 

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 manutenção do professor referência por 

período. 

Encontro com o coordenador: para 

acompanhar as solicitações dos alunos em 

sala de aula. 

Encontro com os representantes de turma: 

trabalhar de forma compartilhada. 

Reunião com FPF e alunos para sanar as 

dúvidas de infraestruturas.  Já solicitada, 

será em 2018/1. 

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 
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colocado que essa demanda é de 

conhecimento da Coordenação/CPA e que 

providências serão tomadas. Reunião de 

alunos com FPF 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

manutenção dos equipamentos dos 

laboratórios e de uso comum do curso. 

SUGESTÕES: investimento mesmo que 

escalonado. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação à FPF 

novamente. 

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. ”  

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 FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Adequação do CEU 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação à FPF 

novamente. 

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. 

Funcionamento todos os dias. 

Local para lanche inexistente. Apenas um 

quiosque bem precário. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação à FPF 

novamente. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: nº 

insuficiente de seguranças, principalmente 

no turno noturno. Reclamação enfática de 

quase todos os alunos e professores. 

SUGESTÕES: aumentar o nº de seguranças. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação à FPF 

novamente. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

atendimento 

SUGESTÕES: formação para os 

funcionários 
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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. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 
VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: a 

UNIVALE poder custear as visitas técnicas, 

quando contempladas no PPC. 

 

 

Curso: Jornalismo - Bacharelado 

Coordenador:  Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes  

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Finalização do PPC.  

SUGESTÕES: Divisão entre os membros do 

NDE. 

PROVIDÊNCIAS:  Avaliação e fechamento 

na primeira semana de fevereiro de 2018. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento individualizado as turmas.   

SUGESTÕES: 

Mesmo a coordenação dando aula para todas 

as turmas, colegiada indica um tempo 

quinzenal como coordenador em sala para 

ouvir demandas.  

PROVIDÊNCIAS: 

Especificação em calendário a ser 

apresentado as turmas em 2018/1.  

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Organização das informações. 

SUGESTÕES: Planejamento em conjunto 

dos Planos de Ensino.  

PROVIDÊNCIAS: Já organizado para o 

fechamento do semestre,  

 SALAS DE AULA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Condições de carteiras e quadros.  
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ESTRUTURA 

FÍSICA 

SUGESTÕES: Reformas.  

PROVIDÊNCIAS: Solicitação a 

FPF/REITORIA  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aquisição  

SUGESTÕES: 

Listagem dos equipamentos básicos: 

fotografia e câmeras. 

PROVIDÊNCIAS: Já lançadas no 

orçamento 2018/1.  

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atualização de PCs e softwares.  

SUGESTÕES: Adquirir.  

PROVIDÊNCIAS: Já registrado no 

orçamento 2018/1.  

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Falta de 

datashow em sala de aulas. 

SUGESTÕES: Solicitar aquisição.  

PROVIDÊNCIAS: Registro no orçamento 

2018/1  

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Adequações as solicitações já conhecidas da 

CPA. 

SUGESTÕES: 

Usar as indicações dos últimos anos para 

resolver a questão de reclamação.  

PROVIDÊNCIAS: Deve ser uma ação 

institucional. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza. 

SUGESTÕES: 

Manutenção da limpeza durante as aulas e 

intervalos. 

PROVIDÊNCIAS: Indicar a sugestão ao 

setor responsável.  

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Alimentação natural. 

SUGESTÕES: Abertura de uma cantina 

alternativa  

PROVIDÊNCIAS: Indicar sugestão a FPF 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Iluminação.  

SUGESTÕES: 

Rever pontos próximo ao Labcom e TV 

UNIVALE. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação a FPF  

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Informatização de protocolos.  

SUGESTÕES: Disponibilizar protocolos 

digitas. 

PROVIDÊNCIAS: Indicação para o setor  
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TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Humanização do atendimento. 

SUGESTÕES: Treinamento de pessoal. 

PROVIDÊNCIAS: Indicação de ação parta 

treinamento  

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Manter 

e evoluir atendimento. 

SUGESTÕES: 

Divulgação juntos aos alunos 

sistematicamente do funcionamento e rotina 

do setor.  

PROVIDÊNCIAS: Indicar sugestão a 

reitoria. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Tempo 

de retorno dos contratos. 

SUGESTÕES: 

Definir para no máximo 3 dias o tempo de 

retorno e trâmite de um contrato de estágio. 

PROVIDÊNCIAS: 

Indicar ao setor e FPF e Reitoria. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumentar o número de computadores no 

serviço aberto aos alunos.  

SUGESTÕES: Aquisição por parte da 

empresa terceirizada. 

PROVIDÊNCIAS: Definição por parte da 

FPF  

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Bolsas 

com grupos de mídia.  

SUGESTÕES: 

Retorno das bolsas permutadas com os 

veículos de comunicação que é uma 

reclamação pontual dos alunos. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar e indicar a FPF o custo benefício da 

ação.  

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Regimento do curso. 

SUGESTÕES: Elaboração do regimento. 

PROVIDÊNCIAS: 

Já foi providenciado e será apresentado aos 

alunos em 2018/1. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Calendário semestral.  

SUGESTÕES: Pré-definições e agenda. 

PROVIDÊNCIAS: 

Foi elaborado para o 2018/1 e será 

apresentado aos alunos.  

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sugestão do colegiado: que a avaliação não 

seja no período de avaliação acadêmica dos 

alunos.  
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Curso: MEDICINA 

Coordenador: PROF. NILO SERGIO NOMINATO 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES  

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Maior esclarecimento do que são e quais são.  

SUGESTÕES: Sugiro ao setor de marketing 

gerar um vídeo de apresentação dos projetos 

existentes e sensibilização para criação de 

mais projetos de extensão. 

Providenciar uma maneira de deixar no portal 

para o aluno o PPC atualizado. 

PROVIDÊNCIAS: Setor de marketing gerar o 

vídeo. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Coordenação muito solícita, mas pouco 

resolutiva. Coordenação não dá informações 

SUGESTÕES: Quanto a não ser resolutiva 

eles se referem às solicitações quanto ao wi-fi, 

banheiros, data show nas salas, etc. isso já foi 

encaminhado para o setor responsável. 

PROVIDÊNCIAS: Coordenação da Medicina 

irá periodicamente às salas informando os 

processos e providências que estão sendo 

tomadas em relação às demandas e 

solicitações. Também enviará e-mails com 

mis frequência com os informativos. 

CORPO 

DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Maior integralidade nos módulos (aulas e 

avaliações) devolutiva de provas, professor 

desmotivado, professor que não chega no 

horário* Maior clareza no processo avaliativo 

(distribuição de notas) 

SUGESTÕES: Já identificam grande melhora, 

mas ainda pode ser melhor. 

Mais capacitação quanto à avaliação, sistema 

modular e metodologias ativas. 

PROVIDÊNCIAS: Formação continuada 
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ESTRUTURA 

FÍSICA/ SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Data show ainda não instalados em sala 

Ar condicionado sem controle de temperatura 

(sala fica muito quente ou muito fria) 

Muitas vezes o aluno chega em sala e não há 

carteiras suficientes par todos os alunos 

SUGESTÕES: 

Instalar data show fixo nas salas, 

Pedir ao funcionário para passar periodicamente 

nas salas para regular a temperatura do ar 

Solicitar ao funcionário da limpeza que verifique 

a quantidade de carteiras de cada sala sempre que 

for fazer a limpeza do final do período diário. 

PROVIDÊNCIAS: Já foram solicitadas aos 

setores responsáveis 

 

LABORATÓRIO/AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Melhorar laboratórios (embriologia não teve peças 

esse semestre) 

Anatômico precisa de mais um técnico 

Anatômico precisa ser melhor administrado 

Falta ar condicionado no laboratório de 

bioquímica e outros. 

Demora em terminar de equipar laboratório de 

habilidades I 

Laboratório de habilidades II.  

Microscópios de má qualidade  

SUGESTÕES: Comprar as peças de embriologia 

Contratar mais um técnico 

Climatizar os laboratórios  

Preparar melhor os professores da anatomia 

PROVIDÊNCIAS: Já foram tomadas as 

providencias de compra e contratação. Quanto à 

capacitação dos professores será feita pela própria 

equipe. Reuniões específicas para o pessoal da 

anatomia juntamente com os coordenadores do 

curso. 
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 RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Já citado 

acima. 
 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: falta de 

limpeza e reposição de produtos higiene pessoal. 

SUGESTÕES: solicitar limpeza com maior 

periodicidade, bem como reposição de papel 

higiênico, papel toalha e sabonete líquido. 

PROVIDÊNCIAS: Já solicitadas ao setor 

responsável. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Cantina do Ed 2 muito ruim. Sem opções saudáveis. 

SUGESTÕES: cardápio fitnes. 

PROVIDÊNCIAS: ver possibilidade com os donos 

das cantinas 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: segurança 

SUGESTÕES: colocar mais profissionais rodando 

no  

Campus. Iluminar melhor o campus. Colocar 

cancela com catraca. Mato circundando a 

universidade. 

  

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

*Poucos livros para alunos da Medicina. Ambiente 

quente. Atendimento com grosseria 

SUGESTÕES: Colocar ar condicionado na 

biblioteca 

Na medida, do possível comprar mais livros 

 

  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento com grosseira. 
 

  

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: CPA dar 

devolutivas. Os alunos acham que é muita 

avaliação para pouca ação de intervenção. 
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CURSO: NUTRIÇÃO 

Coordenadora: Profª. Enara Cristina Silva Glória Roberto 

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atividades Complementares.  

SUGESTÕES: Alguns alunos querem que as 

atividades complementares propostas pelo 

Curso se adaptem ao horário deles. 

PROVIDÊNCIAS: No início do semestre 

será realizada uma reunião, com os alunos, 

para esclarecer novamente, que as atividades 

complementares que são realizadas dentro 

da UNIVALE têm contemplado essa 

situação, mas as atividades externas 

dependemos de quem nos recebe para o 

estabelecimento do horário.   

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Didática 

SUGESTÕES: 

PROVIDÊNCIAS: Estão sendo agendadas 

reuniões com o GEPE, para melhorarmos as 

metodologias e encontrarmos um ponto de 

equilíbrio. Foi realizada uma oficina no dia 

07/12/17. Em 2018/1 serão agendadas outras 

oficinas para tratar do tema didática. 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

carteiras desconfortáveis, ar condicionado 

com problemas. 

SUGESTÕES: manutenção ou troca dos 

mesmos. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhar a demanda 

para a gestão superior FPF. 

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

reagentes dos laboratórios estão vencidos. 

SUGESTÕES: aquisição 

PROVIDÊNCIAS: planejamento de compra 

pelo SIU GESTÃO 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

PROVIDÊNCIAS: A maioria dos 

professores, tem seu próprio datashow. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: limpeza 

e reposição do papel toalha e higiênico. 

SUGESTÕES: adequar o horário dos 

funcionários responsáveis, para quando os 

alunos (do Noturno) chegarem para as aulas, 

todo o processo já tenha sido concluído. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhar a demanda 

para a FPF. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

atendimento e qualidade dos alimentos que 

são vendidos. 

SUGESTÕES: cardápio mais saudável. 
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PROVIDÊNCIAS: Encaminhar a demanda 

para a FPF, para futuros contratos incluírem 

um atendimento diferenciado quanto aos 

cardápios e atendimento ao  público. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: nº de 

funcionários. 

SUGESTÕES: aumentar o nº de 

funcionários e melhorar a iluminação, além 

disso controlar a entrada das pessoas no 

campus. 

PROVIDÊNCIAS: Contratação 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Nº de 

funcionários, à noite. Somente um 

funcionário. 

SUGESTÕES: aumentar 

PROVIDÊNCIAS: contratar 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

atendimento 

SUGESTÕES: trabalhar com os 

funcionários do setor de forma educada e 

profissional de atender ao público. 

PROVIDÊNCIAS: Curso para atendimento 

ao público. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

quantidade de exemplares de livros. 

SUGESTÕES: compra 

PROVIDÊNCIAS: Já foi providenciado 

desde o início desse semestre, junto a FPF, 

que já aprovou. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

atendimento. 

SUGESTÕES: melhorar o atendimento ao 

público. 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhar a demanda a 

FPF. 

 

 

Curso:  ODONTOLOGIA 

Coordenador: Prof. Cláudio Manoel Cabral Machado  

 

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. 
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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 2017 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. 

- Encontro com os alunos em sala de aula 

para discussão dos resultados da CPA e para 

um contato permanente. 

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. 

- Marcar as datas de reuniões com cada 

período 

- Manter uma capacitação e informação 

permanente para os docentes em forma de 

quadros preestabelecidos 
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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. 

-Postura do profissional nos ambientes 

clínicos e laboratoriais 

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 provas oficiais. 

- Promover uma palestra sobre relações 

interpessoais com todo o corpo docente. 

-Promover palestras Motivacionais 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. 
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- Palestras Motivacionais e de atualizações 

para todos os docentes 

- Manter reuniões com todos os grupos de 

disciplinas 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

- Limpeza, climatização E carteiras sem 

condições de uso. 

- Falta de cadeiras para comportarem todos 

os alunos em algumas salas 

SUGESTÕES: 

- Reformar as cadeiras, tendo em vista que 

temos um setor de manutenção na nossa 

instituição.  

- Observar os ambientes que o climatizador 

não soluciona o problema (Teria que ser o Ar 

condicionado) 

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. 

- Manutenção e reparo dos equipos e de 

protetores de iluminação dos mesmos 

SUGESTÕES: 

- Manutenção periódica dos equipamentos 

dos laboratórios e clínicas.  

- Apenas dois Funcionários é pouco para a 

manutenção e reparo. 

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. 
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- Manutenção e reparo dos ares 

condicionados da clínica IV, ou instalação 

de 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 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  

- Papel para secagem das mãos 

SUGESTÕES: 

- Aquisição de materiais de higiene pessoal 

- Promover uma campanha de 

conscientização de utilização das instalações 

sanitárias.  

PROVIDÊNCIAS: 

- Encaminhar demandas para as chefias dos  

setores responsáveis . 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

- Higiene.  

- Variedade do Cardápio. 

-Qualidade da comida e lanche.  

- Diversificação nas formas de pagamento. 

- Preços praticados. 

SUGESTÕES: 
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- 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. 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

- Número insuficiente de livros / Periódicos. 

- Livros rabiscados e estragados 

- Qualidade da internet. 

- Climatização. 

SUGESTÕES: 

- Dar o feedback para a chefia deste setor. 

- Melhor controle na devolução e vistoria 

dos livros quando são entregues 

PROVIDÊNCIAS: 

- Não se aplica. 

SETOR DE ESTÁGIO 

SUGESTÕES: 

- Data para seleção dos Monitores, ser 

discutido com cada curso.  

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

- Preço alto  

- Atendimento ruim  

- Número reduzido de funcionários  

SUGESTÕES: 

- Dar o feedback para chefia deste setor. 

PROVIDÊNCIAS: 

- Encaminhar demandas para Reitoria e 

Diretoria Executiva  

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

- Melhor interação entre os estágios do curso  

SUGESTÕES: 

- Realizar uma mostra de estágio do Curso  

PROVIDÊNCIAS: 

- Conversar com o colegiado do curso para 

ver a possibilidade de realização desse 

trabalho.  

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO- TCC 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

- Divulgação dos TCC’s apresentados pelos 

alunos para os demais discentes do curso. 

- Maior divulgação e aproveitamento dos 

trabalhos de conclusão de curso 

SUGESTÕES: 

- Socializar os Trabalhos de Conclusão de 

Cursos com alunos de períodos iniciais. 

PROVIDÊNCIAS: 
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- Reunião com NDE para planejamento e 

definição desta proposta.  

ESTERELIZAÇÃO 

Foi realizado em 2016-2/ 2017-1 a reforma 

da estrutura física do espaço interno e 

aquisição de nova autoclave. 

 

 
Curso: PEDAGOGIA 

Coordenadora: PROF.ª. KARLA NASCIMENTO DE ALMEIDA 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atualizar o PPC do curso 

SUGESTÕES: Incorporar adequações de 

propostas de estágio e AACC, além da 

formação continuada exigida nas novas 

diretrizes, articulando ensino, pesquisa e 

extensão. Inserir as propostas de 

curricularização da Extensão. 

PROVIDÊNCIAS: Proceder à atualização 

até junho de 2018. Apresentar o PPC e 

Matriz para turmas Elaborar guia digital 

para AACC com atividades que serão 

validadas, calendário de atividades da 

instituição e do curso e prazo de entrega. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento aos estudantes. 

Acompanhamento das turmas. 

Acompanhamento do trabalho docente 

SUGESTÕES: Retomar o Dedo de Prosa¹ 

com os estudantes 

Intensificar reuniões mensais com 

representantes de turma. 

Incentivar a participação dos estudantes no 

Colegiado do curso 

Elaborar calendário de reuniões de 

professores por semestre. 

PROVIDÊNCIAS: Acompanhar o trabalho 

docente, lançamento e distribuição de aulas 

e pontuação no portal dos professores. 

Realizar reuniões periódicas para 

acompanhamento do trabalho e conselho de 

classe.  

Dar continuidade aos eventos que integram 

todas as turmas, bem como retomar o Dedo 

de Prosa com as/os estudantes. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Processos didáticos e avaliativos.  

SUGESTÕES: Reuniões de formação 

continuada 

Conselhos de classe periódicos.  

Integrar mais atividades dos períodos nos 

planejamentos de ensino. 
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PROVIDÊNCIAS: Além das ações da 

coordenação junto ao corpo docente, 

propomos a retomada da participação no 

Grupo de Estudos sobre Tempo 

Universidade/ Tempo Comunidade. 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Portas/ 

fechaduras/telão (sala 109). 

SUGESTÕES: Solicitar manutenção do 

setor. 

PROVIDÊNCIAS: Manutenção a ser 

realizada pelo setor responsável . 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Laboratório de informática. 

Velocidade de conexão à internet. 

Equipamentos mais atuais. 

SUGESTÕES: Aquisição de equipamentos 

mais atuais. 

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Funcionamento do LAD e da Brinquedoteca 

para atendimento aos alunos e à 

comunidade, organização dos eventos do 

curso e a realização de aulas. 

SUGESTÕES: Instalação do climatizadores 

de ar no LAD e Brinquedoteca, como já 

solicitado no orçamento 2017/2. 

Conserto no ar condicionado da Trocateca 

(muito barulho). 

Otimizar as atividades com o público 

externo (estudantes da Educação Básica) 

com a participação das 3 monitoras, já 

selecionadas em processos seletivos. 

Estabelecer parceria com o curso de 

Arquitetura para repaginar o espaço do LAD 

Instalar os adesivos de porta para 

identificação desses espaços já aprovado em 

orçamento e solicitado à ASCORD) 

Substituir mouse. 

Instalar uma impressora. 

PROVIDÊNCIAS: Reforçar a solicitação de 

instalação dos climatizadores à FPF (já 

conta no orçamento 2018/1) e solicitar a 

manutenção do ar da Trocateca. 

Marcar reunião com a coordenadora da 

Arquitetura para pensarmos juntas o projeto 

para o LAD. 

Solicitar ao DISG a substituição do mouse. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Caixa 

de som para coordenação e LAD 

SUGESTÕES: Substituição dos 

equipamentos 

PROVIDÊNCIAS: Encaminhar solicitação 

ao DISGI. 
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INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sabonete líquido.  

SUGESTÕES: Repor o sabonete pelo menos 

uma hora antes do horário de início das aulas 

do noturno. 

PROVIDÊNCIAS: Enviar solicitação ao 

DEC. 

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Oferta 

de alimentos mais saudáveis, com melhor 

qualidade e preço. Atendimento mais 

humanizado. 

SUGESTÕES: Revisão dos termos de 

contrato com as empresas incluindo clausula 

que comtemple a obrigatoriedade de vistoria 

pela vigilância sanitária. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:   

Iluminação, Número de funcionários.  

SUGESTÕES: Melhorar a iluminação dos 

Campus (principalmente nos 

estabelecimentos, ponto de ônibus e 

próximos dos laboratórios de Didática e 

informática). Contratar mais funcionários 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento via telefone: Serviços 

oferecidos 

SUGESTÕES: Agilidade no atendimento 

recebimento de boletos. 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 

variedade de livros atualização do acervo. 

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. Agilidade Comunicação 

SUGESTÕES: Elaboração de um guia com 

as informações e documentações necessárias 

para os estudantes. 

Treinamento para funcionários que atendem 

nossos alunos. 

Desburocratização dos processos 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Preço e 

atendimento. 

SUGESTÕES: Negociação do preço. 

Treinamento para atendimento mais 

humanizado aos estudantes. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 
ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Informações quanto à documentação 

exigida. Esclarecimento quanto à proposta 

do estágio e quanto à escrita do produto final 

(relatório ou artigo). 
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SUGESTÕES: Incluir o tema nas aulas da 

primeira semana em momento coletivo 

Acompanhar a realização dos estágios 

sempre que possível 

Realizar um fórum de estagio para socializar 

para todas as turmas o resultado desta 

atividade 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar reunião com o 

setor responsável e com os supervisores de 

estagio 

Preparar folder digital com todas as 

informações pertinentes ao estágio. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Informações quanto ao formato e 

apresentação.  

SUGESTÕES: Incluir o tema na primeira 

semana de aula em momento coletivo. 

Reforçar o convite para participação nas 

bancas de TCC do 7º período. 

PROVIDÊNCIAS: Atualizar o regimento de 

TCC 

Incluir os critérios de avaliação 

Apresentar para as turmas. 

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Vários 

(descritos nas próprias sugestões para cada 

ponto) 

SUGESTÕES: Cronograma das etapas (as 3 

etapas têm se mostrado cansativas para 

estudantes e professores em decorrência do 

prazo muito curto para introduzir conteúdo, 

fazer atividades, avaliar e lançar notas. A 

sugestão é que sejam feitas duas etapas). 

Registro de ponto eletrônico (flexibilizar no 

RH o registro de carga horaria semanal, de 

forma que não haja necessidade de tantos 

formulários de ocorrência). 

Melhoria dos processos de registro de 

estágio no SAE e nos estágios que passam 

pelo RH. 

Ambiente melhor e mais humanizado para 

professores nas proximidades do ponto. 
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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 recentemente 

atualizado. 

A extensão é contemplada no curso por meio 

de parceria com outros cursos e também por 

meio das atividades do SPA de atendimento 

em Psicologia Clínica, Jurídica, Social e 

outros 

Pesquisa é uma atividade presente no curso 

possui professor com horas de dedicação e 

que desenvolve pesquisas de maneira ativa. 

Atividades complementares o curso dispõe 

de número significativo de eventos os quais 

facilitam o preenchimento das atividades 

complementares propostas. 

SUGESTÕES maior investimento junto a 

pesquisa e extensão para que possa 

favorecer a participação de mais professores 

nos projetos. 

PROVIDÊNCIAS: Capacitação dos 

professores, incentivo a inserção de 

atividades acadêmicas previstas no projeto e 

reuniões efetivas de planejamento das ações 

contempladas no PPC. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Otimizar o acesso do aluno a coordenação de 

curso por meio de registro de demandas os 

quais identifique os alunos e suas 

necessidades, junto a secretaria do SPA. 

Implantação do professor referência com 

vistas a triagem das demandas que chegam a 

coordenação de curso. 

SUGESTÕES: 

Ampla divulgação dos horários de 

atendimento da coordenação de curso. 

PROVIDÊNCIAS: 

Sistema de registro dos alunos que procuram 

pelo serviço da coordenação junto a 

secretária no SPA, visando a otimização no 

atendimento.  Disponibilização de 

formulários que necessitam de rapidez no 

seu tramite como segunda chamada de 

provas e outros. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Relação professor aluno; Formulação de 

avaliações; Coerência no plano de ensino. 

SUGESTÕES: 

Trabalhar os temas: Comunicação professor 

aluno, Formulação de avaliação, 
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Acompanhamento de plano de ensino 

apresentados no relatório da CPA com foco 

direto nos professores do curso. 

PROVIDÊNCIAS: 

Devolutiva individual para professores com 

propostas de mudanças, assim como geral e 

específica por turma/ período abordando os 

pontos a serem melhorados de acordo com o 

resultado da CPA. 

Capacitação de professores por meio de 

oficinas pedagógicas em parceria com o 

GEPE, abordando os temas acima a serem 

aperfeiçoados. 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Ar condicionado e carteiras. 

SUGESTÕES: 

Manutenção constante dos mesmos e não só 

quando estiverem estragados. 

PROVIDÊNCIAS: 

Requisição dos serviços citados junto ao 

DEC e setor financeiro. 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Data show para o curso 

SUGESTÕES: 

Aquisição de um data show para o curso 

PROVIDÊNCIAS: 

Requisição dos serviços e equipamento no 

plano orçamentário para 2018.  

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Reforma do Serviço de Psicologia Aplicada. 

Aquisição de bebedouro para pacientes e 

alunos. 

SUGESTÕES: 

Reforma do ambiente de clinica SPA 

Aquisição de bebedouro. 

PROVIDÊNCIAS: 

Requisição dos serviços e equipamento no 

plano orçamentário para 2018. 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Disponibilidade de salas no andar térreo 

SUGESTÕES: 

Disponibilidade de salas no andar térreo 

PROVIDÊNCIAS: 

Foi agendado para o curso a referida sala 

junto ao SEPLAN. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza e conservação do ambiente. 

SUGESTÕES: 

Limpeza e conservação do ambiente. 

PROVIDÊNCIAS: 

Limpeza e conservação do ambiente. 
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CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Variedade do cardápio e higiene. 

SUGESTÕES: 

Ampliar a variedade do cardápio e higiene. 

PROVIDÊNCIAS: 

Colocar caixa de sugestão de cardápio nestes 

ambientes. 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Iluminação e poda de arvores e mato 

SUGESTÕES: 

Iluminação e poda de arvores e mato 

PROVIDÊNCIAS: 

Iluminação e poda de arvores e mato 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Maior agilidade nas demandas de registros 

dos alunos da Licenciatura do curso. 

SUGESTÕES: 

Registro atualizado que possam responder as 

demandas dos alunos da Licenciatura do 

curso. 

PROVIDÊNCIAS: 

Controle da vida acadêmica e programa que 

permita conciliar o bacharelado e a 

licenciatura.  

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Previsão do valor por disciplina do curso de 

licenciatura 

SUGESTÕES: 

Previsão do valor por disciplina do curso de 

licenciatura antes de iniciar o período de 

matricula. 

PROVIDÊNCIAS: 

Previsão do valor por disciplina do curso de 

licenciatura antes de iniciar o período de 

matricula para disponibilizar ao aluno par 

que este possa se planejar.  

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atualização do acervo do curso de 

psicologia 

SUGESTÕES: 

Aquisição de novos livros de matérias em 

especifico no curso de psicologia 

PROVIDÊNCIAS: 

Requisição dos livros junto a biblioteca e ao 

setor financeiro. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Maior flexibilização nos prazos, formulários 

mais simples, e atendimentos das demandas 

de alunos e campos de estágio com maior 

agilidade. 

SUGESTÕES: 
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Maior flexibilização nos prazos sobretudo 

considerando as especificidades de cada 

campo, formulários mais simples, e 

atendimentos das demandas de alunos e 

campos de estágio com maior agilidade. 

PROVIDÊNCIAS: 

Maior flexibilização nos prazos, ou seja, no 

mínimo 15 dias de carência, formulários 

mais simples, e atendimentos das demandas 

de alunos e campos de estágio com maior 

agilidade de preferência via ON-LINE. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Horários de funcionamento integral. 

SUGESTÕES: 

Estender os Horários de funcionamento para 

tempo integral. 

PROVIDÊNCIAS: 

Contratar mais um funcionário ou remanejar 

algum para o setor. 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Padronização das ações de estágio 

SUGESTÕES: 

Reuniões de supervisores mais frequentes, 

com ferramentas de atuação mais 

padronizada. 

PROVIDÊNCIAS: 

Reformulação do manual de estagio e 

disponibilização do mesmo para estudo e 

providência. 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Maior rigidez quanto a produção por etapas. 

SUGESTÕES: 

Não deixar que as etapas de produção da 

atividade se acumulem durante o semestre e 

se estendam para resolutividade somente no 

final deste. 

PROVIDÊNCIAS: 

Criar critérios de etapas a serem cumpridas 

durante o semestre e avalia-las com 

pontuação para ser acrescentada a etapa 

final. 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Maior frequência. 

SUGESTÕES: 

Realizar mais atividades desta natureza. 

PROVIDÊNCIAS: 

Estimular e envolver mais professores nesta 

atividade. 
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Curso:  Publicidade e Propaganda  - Bacharelado 

Coordenador: Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes  

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Finalização do PPC  

SUGESTÕES: 

Divisão entre os membros do NDE. 

PROVIDÊNCIAS:  Avaliação e fechamento 

na primeira semana de fevereiro de 2018. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento individualizado as turmas.   

SUGESTÕES: 

Mesmo a coordenação dando aula para todas 

as turmas, colegiada indica um tempo 

quinzenal como coordenador em sala para 

ouvir demandas.  

PROVIDÊNCIAS: 

Especificação em calendário a ser 

apresentado as turmas em 2018/1.  

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Organização das informações. 

SUGESTÕES: 

Planejamento em conjunto dos Planos de 

Ensino.  

PROVIDÊNCIAS: 

Já organizado para o fechamento do 

semestre.  

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Condições de carteiras e quadros.  

SUGESTÕES: 

Reformas.  

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitação a FPF/REITORIA.  

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aquisição.  

SUGESTÕES: 

Listagem dos equipamentos básicos: 

fotografia e câmeras. 

PROVIDÊNCIAS: 

Já lançamento no orçamento 2018/1.  

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atualização de PCs e softwares.  

SUGESTÕES: 

Adquirir por conta de avaliação do MEC.  

PROVIDÊNCIAS: 

Já registrado no orçamento 2018/1.  

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Falta de datashow em sala de aulas 

SUGESTÕES: 

Solicitar aquisição.  

PROVIDÊNCIAS: 

Registro no orçamento 2018/1. 
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INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Adequações as solicitações já conhecidas da 

CPA. 

SUGESTÕES: 

Usar as indicações dos últimos anos para 

resolver a questão de reclamação.  

PROVIDÊNCIAS: 

Deve ser uma ação institucional. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Limpeza 

SUGESTÕES: 

Manutenção da limpeza durante as aulas e 

intervalos. 

PROVIDÊNCIAS: 

Indicar a sugestão ao setor responsável.  

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Alimentação natural. 

SUGESTÕES: 

Abertura de uma cantina alternativa  

PROVIDÊNCIAS: 

Indicar sugestão a FPF 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Iluminação.  

SUGESTÕES: 

Rever pontos próximo ao Labcom e TV 

UNIVALE. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitação a FPF.  

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Informatização de protocolos.  

SUGESTÕES: 

Disponibilizar protocolos digitais. 

PROVIDÊNCIAS: 

Indicação para o setor  

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Humanização do atendimento. 

SUGESTÕES: 

Treinamento de pessoal. 

PROVIDÊNCIAS: 

Indicação de ação parta treinamento.  

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Manter e evoluir atendimento. 

SUGESTÕES: 

Divulgação juntos aos alunos 

sistematicamente do funcionamento e rotina 

do setor.  

PROVIDÊNCIAS: 

Indicar sugestão a Reitoria. 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Tempo de retorno dos contratos. 

SUGESTÕES: 
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Definir para no máximo 3 dias o tempo de 

retorno e trâmite de um contrato de estágio. 

PROVIDÊNCIAS: 

Indicar ao setor e FPF e Reitoria. 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Aumentar o número de computadores no 

serviço aberto aos alunos.  

SUGESTÕES: 

Aquisição por parte da empresa terceirizada. 

PROVIDÊNCIAS: 

Definição por parte da FPF.  

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Bolsas com grupos de mídia.  

SUGESTÕES: 

Retorno das bolsas permutadas com os 

veículos de comunicação que é uma 

reclamação pontual dos alunos. 

PROVIDÊNCIAS: 

Solicitar e indicar a FPF o custo benefício da 

ação.  

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Regimento do curso. 

SUGESTÕES: 

Elaboração do regimento. 

PROVIDÊNCIAS: 

Já foi providenciado e será apresentado aos 

alunos em 2018/1 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Calendário semestral.  

SUGESTÕES: 

Pré-definições e agenda. 

PROVIDÊNCIAS: 

Foi elaborado para o 2018/1 e será 

apresentado aos alunos.  

OUTROS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Sugestão do colegiado: que a avaliação não 

seja no período de avaliação acadêmica dos 

alunos.  

 
 

 

Curso: Sistemas de Informação 

Coordenadora: Profª. Rossana Cristina Ribeiro Morais 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar a comunicação sobre o PPC 

PROVIDÊNCIAS: Apresentar, novamente, 

PPC aos docentes e discentes. 

Esclarecer, novamente, para os discentes 

quais são as atividades de pesquisa e 

extensão do curso. 
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COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Divulgar horário de atendimento da 

coordenação; 

PROVIDÊNCIAS: Disponibilizar por e-

mail e no portal do aluno o horário de 

atendimento da coordenação; Estabelecer 

agenda de reuniões com os representantes de 

turma. 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar metodologias de ensino 

SUGESTÕES: Oficinas pedagógicas com os 

professores 

PROVIDÊNCIAS: Propor, em parceria com 

o curso de pedagogia, oficinas pedagógicas 

para os professores. 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Carteiras; AR condicionado 

SUGESTÕES: 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 

SUGESTÕES: 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. 

Pintura dos laboratórios de informática. 

Troca das cadeiras dos laboratórios de 

informática. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

SUGESTÕES: Instalar recursos 

audiovisuais nas salas de aula; 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

SUGESTÕES: Melhorar e aumentar os 

pontos de acessibilidade no Campus. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

SUGESTÕES: 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. 

SECRETARIA 

CADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Treinamento constante de 

qualidade de atendimento 
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SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Atendimento. 

SUGESTÕES: Treinamento constante de 

qualidade de atendimento 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Biblioteca da área está defasada 

SUGESTÕES: 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 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  

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: 

Aumentar o número de visitas técnicas no 

curso. 

AVALIAÇÃO GLOBAL 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhorar o nível das questões das 

avaliações. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar aos professores 

que utilizem nas avaliações das disciplinas 

questões semelhantes as questões da 

avaliação global. Será realizado, para os 

professores, no dia 10/07, uma oficina de 

elaboração de questões. 
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Curso: Superior de Tecnologia em Agronegócio 

Coordenador: Maykon Dias Cezário 

 

CURSO 

PROJETO PEDAGÓGICO, 

EXTENSÃO, PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhor 

divulgação e maior visibilidade 

SUGESTÕES: Postagem semestral do PPC 

atualizado e dos projetos e atividades do 

curso. 

PROVIDÊNCIAS: Além da apresentação das 

atividades e do PPC no início do semestre ( já 

realizado) procurar no decorrer do semestre 

explanar sobre o PPC e atividades 

desenvolvidas e oficializar com assinatura 

dos alunos atestando o que foi transmitido. 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Qualidade na disponibilização das 

informações. 

SUGESTÕES: Melhorar na disponibilização 

de informações. 

PROVIDÊNCIAS: Disponibilizar 

informações além do meio digital, na forma 

impressa por meio de murais quando 

possível.  

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Didática 

SUGESTÕES: Participação de treinamentos 

e atualização. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao GEPE e à 

instituição capacitações ao corpo docente. 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Salas 

com ar condicionado 

SUGESTÕES: Solicitar alocação das turmas 

do Agronegócio para o Edifício Ed02 

PROVIDÊNCIAS: Pedido de locação das 

turmas em ambientes climatizados 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Manutenção dos equipamentos 

SUGESTÕES: Manutenção dos 

equipamentos e ambientes de aula prática 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao setor 

administrativo institucional a manutenção 

dos equipamentos e laboratórios.  

LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Manutenção e limpeza dos laboratórios. 

Reforma de Unidade de Produção agrícola 

SUGESTÕES: Manutenção dos 

equipamentos e ambientes de aula prática 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação enviada 

referente à reforma da Unidade de Produção 

Agrícola. 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sala de 

aula com projetor de slides. 
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SUGESTÕES: Adquirir um projetor 

DataShow para o curso de Agronegócio 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar via 

planejamento financeiro um Datashow para o 

curso. 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PARA PORTADORES 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Adequações aos portadores de necessidades 

especiais em todos os ambientes. 

 

SUGESTÕES: Acessibilidade aos portadores 

de necessidades especiais em todos os 

ambientes 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao setor 

administrativo institucional as adequações 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Instalações sanitárias da Unidade de 

Produção Agrícola. 

SUGESTÕES: Reforma do banheiro da 

Unidade de Produção agrícola e se possível 

construção de banheiro feminino e masculino 

separado. 

PROVIDÊNCIAS: Solicitação enviada 

referente à reforma da Unidade de Produção 

Agrícola.  

CANTINAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria no atendimento. 

SUGESTÕES: Foco no cliente/aluno 

atendendo-o com atenção e educação 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar à instituição que 

faça as devidas cobranças a esses setores 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Segurança no Campus. 

SUGESTÕES: Aumento na quantidade ou 

qualidade dos funcionários. Melhor 

iluminação 

PROVIDÊNCIAS: Aumentar o número de 

seguranças ou treina-los. Melhorar a 

iluminação no Campus 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria no atendimento. 

SUGESTÕES: Foco no cliente/aluno 

atendendo com atenção e educação 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar à instituição que 

faça as devidas cobranças a esses setores. 

TESOURARIAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria no atendimento 

SUGESTÕES: Foco no cliente/aluno 

atendendo com atenção e educação 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar à instituição que 

faça as devidas cobranças a esses setores 

BIBLIOTECA 
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria no atendimento 
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SUGESTÕES: Foco no cliente/aluno 

atendendo com atenção e educação 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar à instituição que 

faça as devidas cobranças a esses setores 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria no atendimento 

SUGESTÕES: Foco no cliente/aluno 

atendendo com atenção e educação 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar à instituição que 

faça as devidas cobranças a esses setores 

XEROX 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 

Melhoria no atendimento 

SUGESTÕES: Foco no cliente/aluno 

atendendo com atenção e educação 

PROVIDÊNCIAS: Solicitar à instituição que 

faça as devidas cobranças a esses setores 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Horas 

disponíveis para orientação aos alunos 

SUGESTÕES: Horário fixo de atendimento 

ao estagiário. 

PROVIDÊNCIAS: Professor com horas 

disponíveis para orientação: já planejado para 

semestre 2018.1 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Custeio 

de visitas. 

SUGESTÕES: Verificar possibilidade de a 

instituição custear ou contribuir com as 

viagens. 

PROVIDÊNCIAS: Inserir no planejamento 

financeiro apoio para visita técnica. 

 

 

              

8.5.3 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
                 

            A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE trabalha com a comunicação buscando 

posicionar-se de forma estratégica contribuindo assim para o fortalecimento de sua marca e 

uma imagem positiva juntos aos seus públicos interno e externo. Entende-se que o processo de 

comunicação na Instituição ocupa um espaço de decisão junto à gestão superior, auxiliando no 

prosseguimento dos projetos acadêmicos, a superação de desafios, alcance dos objetivos de sua 

missão e visão e ainda implementação de novos projetos. A UNIVALE, considera ainda 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.  

A Assessoria de Comunicação Organizacional – ASCORG, é o setor gestor das 

diretrizes comunicacionais na UNIVALE. Seu posicionamento estratégico junto à gestão 
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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 e 

assessoria de imprensa, departamento de criação e webdesign e 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. 

Diversos estudos sobre o impacto da conectividade no comportamento de indivíduos e 

de grupos, mostram que estão surgindo novos hábitos, preferências e formas de relacionamento. 

Esta nova tendência de comportamento mediado pela tecnologia, fez com que a Universidade 

aprimorasse seus canais de diálogo com seus diversos público.  Por esta razão, em 2017, a 

instituição focou no aperfeiçoamento de suas ferramentas de marketing de relacionamento, 

sobretudo, nas redes sociais.  

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, 

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. Em 

razão disso, é imprescindível que os processos comunicacionais sejam constantemente 

acompanhados para assegurar, se necessário, o redirecionamento de ações estratégicas de 

comunicação. 

 

. 
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                    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. 

(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –página 137). 

  

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. 

No ano de 2017 aprimoramos e consolidamos o trabalho 

relacionamento com os steakeholders (público estratégico) nas 

mídias sociais, expandindo consideravelmente o número de 

seguidores.  Também criamos páginas nas redes sociais 

individuais para os cursos de graduação e grandes eventos 

institucionais como, por exemplo, o Simpósio de Pesquisa e 

Iniciação Científica. Realizamos campanhas e concursos 

culturais que ajudaram a alavancar o número de seguidores. 

Ação ininterrupta do Projeto UNIVALE na Escola, quando 

alunos e professores dos cursos de graduação se inserem nas 

escolas públicas e particulares para a atividades junto à 

comunidade escolar que vai desde a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

Participamos e apoiamos de campanhas educativas e culturais em 

parcerias com empresas e poder público com o objetivo de 

fortalecer a marca da UNIVALE. Citamos como exemplo o 

concurso realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Governador Valadares para a escolha do monumento de 80 anos 

de Governador Valadares, dentre outras ações promovidas. 

Realizamos ainda campanhas que beneficiaram a comunidade de 

Governador Valadares em região com as seguintes ações: 

- Campeonato de Futsal Solidário (Trote Solidário) – Ação de 

integração da comunidade acadêmica, cujo objetivo incentivar 

ações solidárias entre a comunidade acadêmica. O leite 

arrecadado foi doado às instituições de caridade da cidade; 

- Doação de uma Biblioteca Solidária ao Programa Futuro Feliz, 

entidade que abriga meninos em situação de vulnerabilidade 

social;  

- Dentre outras ações. 

Realizar pesquisas de satisfação 

com o nosso público interno e 

externo sobre a marca 

UNIVALE 

Investir mais em campanhas 

institucionais de fortalecimento 

da marca UNIVALE. 

Ampliar o número de escolas 

atendidas pelo Projeto Univale 

na Escola. 
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                                    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. (Consultar Ações e Indicadores de 

desempenho do PDI –página 138). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de melhorias propostas  

 A UNIVALE conseguiu consolidar aos longos dos últimos cinco 

anos, os canais de comunicação junto ao público interno. Temos 

meios efetivos comunicação com esse público que permitem a 

rápida divulgação de informação com grande assertividade por 

meio do Comunicado UNIVALE, a saber: 

Atualização periódica do site institucional disponibilizando para 

a comunidade externa em todos os itens pertinentes definidos 

para a comunidade interna. 

Envio de e-mail com as informações oficiais da instituição; 

Envio de e-mail MKT com a divulgação de eventos institucionais, 

cursos, vestibulares, descontos, dentre outras informações; 

Temos um site que privilegia notícias e informações sobre os 

eventos e ações promovidas pela UNIVALE; 

Uso do Portal do Professor, Portal do Aluno e Portal do PTA 

(Pessoal Técnico Administrativo) para divulgação de 

informações importantes da instituição; 

Aprimoramento do Boletim Acadêmico, informativo eletrônico 

institucional,  que  agora  ganhou  uma campanha de 

divulgação pelas mídias sociais.   

Implementamos novos canais de comunicação: 

Projeto InformaTela, que disponibiliza informações estratégicas 

na tela de todos os computadores da instituição; 

Portal de Eventos da UNIVALE que permite a rápida visualização 

de todos os eventos promovidos pela instituição disponibilizando 

informações assertivas sobre o que acontece na instituição. 

Aprimorar o site institucional 

tornando-o responsivo. 

 

Meta 2:  Conjunto de normas externas que regulamentam as instituições de ensino superior 

socializadas com toda a comunidade. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –

página 138 e 139). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de melhorias propostas  

Como forma de divulgar as normas externas que 

regulamenta as instituições de ensino superior a 

instituição promove reuniões de alinhamento e de 

Criar um link na Central de Arquivos do site 

institucional para a divulgação das normas 
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atualização periódicas junto aos principais 

gestores da instituição. Cabe estes gestores serem 

multiplicadores destas informações entre demais 

funcionários sob sua responsabilidade. 

externas de regulamentação das instituições de 

ensino superior, a saber: 

Resoluções  do Conselho Nacional de 

Educação; Portarias do MEC e do INEP 

incluindo: Instrumento de avaliação de cursos e 

instrumento de avaliação institucional; Diretrizes 

do ENADE; Diretrizes Curriculares dos Cursos – 

DCNs. 

 

Meta 3:  Socializar o conhecimento do conjunto de normas internas que regulamentam as ações 

da UNIVALE. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –página 139). 

 

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. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –página 140). 

 

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. 

Consolidamos as ações do canal Ouvidoria; 

Ampliamos nossa participação de eventos sociais e de 

ação comunitária. 

Manter o site e a informações 

disponibilizadas via Portal do Aluno, 

Portal do Professor e Portal do PTA 

sempre atualizada. 

Expandir o mailing para envio de 

informações periódicas para o público 

externo; 

Aprimorar os canais de comunicação 

visando a alcançar eficiência na 

divulgação da informação junto ao público 

externo 
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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.  

 

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; 
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 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 151 e 152). 

 

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

 

         Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Em 2017, de 3.917 alunos matriculados foram 

disponibilizadas 1.143 bolsas de estudo, assim 

distribuídas: 

- Bolsas integrais Lei 12.101/2009: 444  

- Bolsas integrais (recursos próprios): 164 

- Bolsas parciais 50% (recursos próprios): 239 

- Bolsas parciais 50% (Pós-graduação): 003 

- Outros tipos de bolsas: 293  

-  

Programa de Captação de Alunos Evadidos - não 

filantrópico 

Contatos realizados pelo Setor 

- 24 alunos demostraram interesse 

- 113 alunos contatados por E-mail marketing 

- 28 alunos não atenderam as ligações 

- 16 alunos recusaram a proposta 

- 1 aluno se encontra morando em outra cidade 

- 83 Alunos não tiveram interesse em outro curso 

 

 Programa Membros do Mesmo Grupo Familiar  

- 53 alunos beneficiados 

Divulgar no dia das matrículas dos calouros, 

em forma de panfleto, os programas 

institucionais de Bolsas e Financiamentos. 

Alinhar o Portal da Univale com as definições 

institucionais sobre os setores de 

Atendimento ao Aluno e Bolsas e 

Financiamentos.  

Criar Notificação por escrito ao aluno 

beneficiário do programa de Bolsa de 

Demanda Institucional – BDI que se encontra 

em situação de descumprimento do Termo de 

Concessão de Bolsa de Estudo da Univale. 

Criação do Fluxo de transferência Interna da 

Bolsa PROUNI para melhores ordenamentos 

internos. 

Melhorias nos Processos do Fies quanto a 

desistência, trancamento, transferência 

externa e Renovação do Aditamento. 

Criação de um novo fluxo para as solicitações 

de Transferência Externa. 

Reestruturação do formulário de notificação 

sobre perda do financiamento FIES. 

Reformulação da planilha de cálculo para o 

FIES. 

Aprimoramento dos aditamentos. 

Atendimento ao aluno de forma a sensibilizá-

lo quanto a necessidade do cumprimento das 

normas estabelecidas no contrato de  

Financiamento Estudantil – FIES firmado 

junto ao Agente Operador (FNDE), 

Instituição de Ensino Superior (Univale) e o 

Agente Financeiro (Banco). 

Atendimentos aos grupos familiares que 

possuem mais de um membro estudando na 

Univale. 

Acolhimento e orientações aos alunos sobre 

os processos de Bolsas e Financiamentos. 
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Meta 2:  Ingressantes com baixo rendimento com apoio de ações de nivelamento. (Consultar Ações 

e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 151 e 152). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Manutenção do Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA por 

meio da modalidade híbrida. 

Aprimoramento do programa de monitoria para apoio a ações de 

nivelamento.  

Reestruturação do Setor de Atendimento ao Estudante (SAE) 

ampliando os atendimentos psicológico, psicopedagógico e 

inclusão. 

Apoiar os coordenadores dos cursos e seus respectivos  

Núcleos Docentes Estruturantes, no planejamento e na execução de 

ações que visem o desenvolvimento dos estudantes. 

Acompanhamento do desempenho dos alunos nos períodos iniciais 
com intervenções pedagógicas para melhoria do desempenho 

acadêmico.  

Aperfeiçoamento  do  Programa  de Aprimoramento 

Acadêmico. 

Atividades: 

- Curso de Extensão: Formação Pedagógica para Monitores  

A UNIVALE desenvolve um Programa de Monitoria Voluntária que 

aberto aos estudantes de seus diversos cursos de graduação. A 
atuação do monitor voluntário implica, entre outros saberes, 

conhecimentos didáticos pedagógicos sobre os processos de 
elaboração da aprendizagem, organização do trabalho docente e 

funcionamento da Educação Superior no Brasil. O Setor Pedagógico 
do SAE oferece um curso de formação em docência voltada para o 

Ensino Superior. A oferta do curso, além da formação necessária, é 
também uma forma de reconhecimento ao empenho destes alunos e 

alunas, e incentivo à carreira docente, pensando na formação do 
professor das diversas áreas do conhecimento, para atuar na 

Educação Superior.  

Objetivo:  

Qualificar e aprimorar estudantes, futuros profissionais, das diversas 

áreas do conhecimento para a atuação com ensino, pesquisa e 
extensão na educação superior, articulando conteúdos específicos 

dessas áreas ao campo da Didática, dos processos formativos de 
ensino e aprendizagem, da profissão docente e da legislação que 

incide sobre este campo de atuação.  

- Apadrinhamento de Calouros – Curso de Psicologia  

Professora responsável:  

Adriana Mara Pimentel Maia Portugal - psicóloga  

O Apadrinhamento de Calouros é um projeto que consiste na 
acolhida dos calouros por veteranos. Durante o semestre, o calouro 

é acompanhado por um veterano, denominado padrinho/madrinha, 
que o auxilia nas mais diversas necessidades relativas a adaptação 

ao curso e à Universidade.  

Trabalhar em parceria com o 

SAE com vistas a manter o 

Programa de Aprimoramento 

Acadêmico – PAA, fornecendo 

formação para os professores 

para que a proposta da 

modalidade hibrida seja 

consolidada.  

Criar Núcleo de Apoio 

Pedagógico – NAP para  os 

cursos de graduação por área de 

conhecimento, visando instituir 

mecanismos de 

acompanhamento e de avaliação 

dos processos ensino-

aprendizagem. 
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Objetivo:  

Contribuir com a inserção do aluno ingressante no universo 
acadêmico. Ao padrinho compete acolher, esclarecer dúvidas, 

fornecer material, trocar conhecimentos, favorecer a adaptação e 
integração do calouro à vida acadêmica. 

- Encontros com Professores – Educação Inclusiva  

- Palestra para o corpo docente da UNIVALE "Educação 

Inclusiva: Novo Olhar"  

Objetivos:  

 Diagnosticar a percepção e os conhecimentos sobre a Educação 

Inclusiva de todos os professores dos diversos cursos de graduação.  

 Discutir a inclusão no Ensino Superior com o corpo docente da 

UNIVALE. 

- Acolhida aos Calouros  

Objetivos:  

 Acolher os novos estudantes dos cursos de graduação da 
UNIVALE, apresentando-lhes a universidade, suas possibilidades e 

estrutura.  
 Inserir o estudante no Ensino Superior, marcando sua passagem 

da Educação Básica para a universidade.  
 Promover um momento descontraído para os estudantes que estão 

ingressando na graduação.  

- Oficina de Oratória para Fóbicos Sociais  

A oficina de Oratória para Fóbicos Sociais objetivou criar 
estratégias facilitadoras da adaptação e desenvolvimento de 

habilidades que possibilitem maior desempenho em atividades de 
oralidade, cooperando com o tratamento de fobias sociais, muito 

presentes na atualidade.  

A dificuldade na expressão da oralidade tem levado muitos alunos a 

um desânimo estudantil, sofrimento e até transtornos psicossociais. 

Em decorrência, muitos têm se considerado inaptos para dar 

continuidade a sua vida universitária, tendo como consequência real 

em vários momentos a evasão acadêmica.  

Objetivo:  

Minimizar os conflitos próprios das dificuldades de expressão da 

oralidade no processo de ensino aprendizagem e de questões 

psicológicas e sociais enfrentadas pelos alunos decorrentes do 

medo de exposição pública. 

- Orientação aos Calouros  

Objetivos:  

Orientar os estudantes para a vida acadêmica; estimular e organizar 

os estudos.  

Projeto “Acolhida ao Calouro” realizado nos cursos de 

Engenharia 

Objetivos:  

 Acolher o aluno ingressante, através de reflexões sobre sua 
expectativa acerca da nova vida universitária e da profissão a ser 

abraçada;  
 Criar um espaço para se discutir os desafios e conquistas 

vivenciados na construção de um saber e um fazer profissional;  
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 Receber o aluno ingressante, fortalecendo o vínculo com este aluno 

e auxiliando-o nesta nova etapa de sua vida. 

 

 

Meta 3:  Participação de egressos nas atividades de avaliação do curso. (Consultar Ações e 

Indicadores de desempenho do PDI – páginas 151 e 152). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Incremento para participação de  egressos através de 

mídias sociais. 

Ampliar a participação com foco na criação 

de grupos temáticos e de apoio aos cursos. 

 

Meta 4:  Divulgação de oportunidades em Programas de Educação Continuada. (Consultar Ações 

e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 151 e 152). 

 

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Divulgação dos cursos de Pós-graduação por meio das 

seguintes estratégias: - Reunião com Diretores na 

Superintendência Regional de Ensino. - E-mail 

marketing às Associações de Municípios, alunos dos 

cursos e egressos da Univale, órgãos e instituições 

sociais e de ensino. - Envio de folders à OAB, Fórum 

e TJMG e demais conselhos de profissões. - Gravação 

de programa na rádio. - Exibição de vídeos na TV e 

site da UNIVALE dentro do mote da campanha 

coordenada pela ASCORG. 

Intensificar a campanha por outdoor. 

 
Meta 5:  Atendimento psicopedagógico facilitado. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho 

do PDI – páginas 151 e 152). 

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Serviços continuados de apoio pedagógico, psicológico e 

psicopedagógico aos discentes (e seus familiares), 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 e ou dificuldades. 

Elaboração e execução dos projetos: 

• Acolhida calorosa aos discentes (Engenharias e Psicologia) 

Bem-vindo Calouros – recepção de todos os calouros no 2º 

semestre de 2017 

• Oficina de Oratória para Fóbicos Sociais (Direito e 

Ciências Contábeis) 

• Apadrinhamento de Calouros (Psicologia) 

Ampliar a divulgação dos 

serviços oferecidos pela REDE 

no atendimento ao estudante. 

Continuidade, melhoria e 

ampliação dos projetos voltados 

aos estudantes e professores. 
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Capacitação em turmas de alunos sobre aprendizagem cerebral e 

técnicas de estudos nos cursos de Direito, Fisioterapia e 

Engenharias, e para as turmas de calouros nos campi I e II. 

Intervenção em turmas de alunos dos cursos de Direito, Fisioterapia 

e Engenharias. 

Palestra de sensibilização em turmas de Medicina sobre 

aprendizagem, formação e conduta acadêmica. 

Oferta de serviço de assessoramento pedagógico aos professores e 

coordenadores de curso, sempre que solicitado. 

Planejamento e realização de capacitação docente na reunião de 

professores dos cursos de Enfermagem e Agronegócios sobre os 

processos de ensino aprendizagem. 

Planejamento e realização de capacitação docente na reunião de 

professores do curso de Psicologia sobre relação professor-aluno. 

Orientação de planejamento e organização de rotinas com estudantes. 

 

Meta 6:  Domínio das ferramentas para uso das tecnologias requeridas nos cursos e disciplinas 

ofertadas na modalidade EaD. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 

151 e 152). 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

Elaboração de manuais e tutoriais e oferta de formação para 

desenvolvimento do domínio de uso das tecnologias e dos 

recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem, nos cursos 

ofertados na modalidade a distância.  

Atualizar o Manual do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem e ampliar o número de 

oferta de cursos.  

 

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. 

 

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 

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 
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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, recrutados 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, recrutados por Edital, 

observados os Ordenamentos Institucionais. 

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

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

superior s 2 (dois) anos, para substituições de docentes da carreira do magistério, vedada a 

contratação. 
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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 2017 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 2017:  

Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Regime de Trabalho 

                                             2017 

DEMONSTRATIVO DE REGIME DE TRABALHO 

 TOTAL % 

INTEGRAL 87 33,98 

PARCIAL 92 35,94 

HORISTA 77 30,08 

TOTAL 256 100,00 
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Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Titulação 

DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO - 2017 

TÍTULO N. TIT. % 

DOUTOR 28 10,94 

MESTRE 94 36,72 

ESPECIALISTA 134 52,34 

TOTAL 256 100,00 

 

 

 

 

Corpo técnico-administrativo 

Critérios de Seleção 

          O processo de contratação é feito por meio de recrutamento, formalizando a 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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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 

DIMENSÃO V – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO 

DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU APERFEIÇOAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.   

 

Objetivo 1:   Atender às Políticas de Contratação do Corpo Docente, de Avaliação de Desempenho 

e aos indicadores de qualidade definidos nos instrumentos de referência do MEC. 

 

 Meta:  Corpo Docente com Titulação e Regime de Trabalho adequado aos referenciais de 

qualidade previstos nos instrumentos de referência MEC/INEP. PDI 2014/2018 – página 141). 

 

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. 

Consolidação do fluxo do processo de contratação do corpo 

docente. 

 Efetivação do Programa de Formação Inicial e Capacitação 

Permanente para os docentes dos Cursos 

Consolidar o 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 

141 e 142). 

 

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. 

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 
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Aprovação da oferta do curso de Pós-graduação Lato 

Sensu Docência do Ensino Superior na modalidade a 

distância para oferta aos docentes da UNIVALE 

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 – 

páginas 142 e 143). 

 

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 – páginas 143 e 144). 

 

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 – páginas 143 e 144). 

 

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 3º 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.  Em 05 de Julho de 2017 a 

UNIVALE foi credenciada para a oferta de Cursos na Modalidade a Distância por meio da 

Portaria Nº 820, publicada no DOU do dia 06/07/2017. 

            Valorizando a gestão compartilhada e primando pela adoção de ações estratégicas 

proativas que colaborem para o cumprimento das funções acadêmicas, a política administrativa 

da Reitoria da UNIVALE tem a avaliação institucional como um instrumento de fundamental 

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

Os processos de Avaliação Institucional são conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação – 

CPA. 

            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.  
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 A aprendizagem é realizada com foco na formação profissional, no caráter investigativo 

e na autonomia do pensar o conhecimento, trabalhando, dentro das condições orçamentárias, 

para o pleno desenvolvimento do tripé: ensino, pesquisa e extensão, tornando possível a 

educação de qualidade, visão e valores do PDI da UNIVALE. 

      Entre as políticas de gestão da UNIVALE, destacam-se: a permanente integração entre 

Mantida e mantenedora; a gestão orçamentária integrada, com revisões periódicas; a 

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

autonomia na gestão institucional e de pessoas; a promoção do aperfeiçoamento contínuo do 

Corpo Docente e Técnico-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 - 2017 

 

OBS.: Na tabela são considerados mensalmente a quantidade de solicitações tendo como 

referência 10. As demais solicitações são englobadas no item “outros”. 
 

SETORES 

/SEGMENTOS 

Jan. 

/Fev. 

Mar. 

 

Abr. 

 

Maio 

 

Jun. 

 

Jul. 

 

Agos. 

 

Set. 

 

Out. 

 

Nov. 

 

Dez. 

 

TOTAL 

/SETORES 

VESTIBULARES/ 

PROC. SELETIVO 

134 26 18 19 28 38 28 42       23                                           57 42 455 

BOLSAS/FIES 

/PROUNI 

67 21 17 18 26 38 18 40 31 62 40 378 

SEC. ACADÊMICA 55 21 21 31 47 43 33 51  51 104 71  528 

TESOURARIAS 52 38 28 27 31 28 38 32 25 32 22 353 

CURSOS DE 

GRADUAÇÃO 

38 23 12 - 12 13 23 29 27 31 17 225 

PÓS-GRADUAÇÃO 

/EXTENSÃO 

- - - - - - 11 - 14 11 - 26 

OUTROS 41 33 31 29 49 50 47 52 52 89 42 515 

TOTAL 387 162 127 124 193 210 187 246 234 386 234 2490 
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                                UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 

DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O 

FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A 

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVALE NOS PROCESSOS 

DECISÓRIOS.   

 

Objetivo 1:   Atender às Políticas de Gestão definidas no PPI: 

I – Manter órgão colegiado superior com representação de todo corpo social: mantenedora, corpo 

docente, 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 145). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta Ações de Melhorias Propostas  

Criação dos Centros Acadêmicos dos Cursos de Enfermagem, 

Medicina e Odontologia; 

Criação das Atléticas nos cursos de graduação em Enfermagem, 

Medicina e Odontologia 

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 2017. 

Criar Dispositivos de divulgação 

das ações executadas, com 

destaque, nos portais, mídia e 

ouros veículos de comunicação e 

em locais  de maior acesso da 

comunidade interna e externa 

 

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 145). 

 

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. 

Manter a participação do 

segmento comunidade e 

discentes nos órgãos colegiados.  
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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 – páginas 145 e 146). 

 

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 graduação para 

captação de recursos. 

Elaboração do Plano de Trabalho das Assessorias  

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. 

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. 

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 – páginas 152 a 

154). 

 

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;  

Manutenção e ampliação dos contratos de alugues de espaços 

físicos;  

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.   

Elaboração os indicadores financeiros por cursos através dos 

CVAs de cada curso; 

Programa de negociações especiais com alunos feita 

diretamente na Tesouraria da UNIVALE 

Redução custos operacionais para garantir investimentos e 

aprimoramento do ensino didático pedagógico. 

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; 

Aprimorar 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; 

Oferta de Cursos de novos curso 

de graduação e  pós-Graduação em 

EAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Meta 2:  Indicadores financeiros por centro de custo e atualizados mensalmente. (Consultar Ações 

e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 152 a 154). 

 

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; 

 

 

Meta 3:  Aprimoramento do Ensino didático pedagógico – 8% do custeio de pessoal. (Consultar 

Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 152 a 154). 

 

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; 

Capacitação permanente dos gestores, tutores e pessoal técnico para 

atuação em EAD; 

Instituição doo programa de formação inicial continuada para 

gestores, professores e pessoal técnico administrativo; 

Instituir fórum permanente da 

educação; 

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 
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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.  

          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.  

            Além dos quadros a seguir, outras informações relacionadas as atividades desenvolvidas 

e propostas de melhorias estão explicitadas nos itens Quadro de Metas e Ações propostas para 

2018 – item 6.1, Bibliotecas: Central e Setorial – item 8.7.1.1 e Departamento de Informática, 

Sistemas e Gestão da Informação – DISGI – item 8.7.1.2, deste Relatório. 

 

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 147). 

 

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, com pequenas ampliações 

e adaptações com vistas constantes a favorecer o 

acesso às pessoas com necessidades especiais aos 

ambientes acadêmicos e administrativos 

Reavaliar  constantemente a infraestrutura 

existente com o objetivo de ampliar e melhorar 

sua aplicação para atendimento das 

necessidades especiais, criando uma Política de 

Acessibilidade 
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 

 

DIMENSÃO VII – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE ENSINO E DE 

PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  

 

Objetivo 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 – páginas 

147 e 148). 

 

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

 

Ações realizadas para cumprimento da Meta  Ações de Melhorias Propostas  

BIBLIOTECAS 

Foram investidos R$ 284.968,19 em aquisições de livros e 

materiais em diversas áreas do conhecimento; 

BV Pearson atualizada contendo mais de 6.100 títulos em mais de 

40 áreas do conhecimento; 

Visitas guiadas para novos alunos na BC e BS; 

Atualização de biblioteca on-line para os cursos de Agronegócio, 

Enfermagem, Comunicação; 

Aquisição de 02 computadores para atividades dos cursos das 

Engenharias e da Arquitetura; 

Alteração do prazo de empréstimos em fins de semana; 

Reposição do quadro de Pessoal da biblioteca. 

DISGI 

Aumento da velocidade da Rede Interna de 100 Mbps para 1 Gbps 

em alguns pontos. 

Atualização de hardware e softwares de alguns Servidores 

Administrativos e Acadêmicos. 

Implantação do Portal de Autenticação para a Rede Wireless em 

alguns pontos da IES. 

Licenciamento/renovação dos softwares utilizados na IES. 

Instalação de novo Nobreak na sala dos Servidores 

Administrativos. 

Aquisição de novos equipamentos de informática para 

substituição de obsoletos nos setores da IES. 

OBRAS - SERVIÇOS EXECUTADOS 

Reforma do Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva – Cadeiras, 

Climatização, isolamento térmico, sonorização, pintura, acústica, 

iluminação;  

Sinalização de segurança – placas- no Centro Cultural e 

Auditórios;; 

Instalação de elevador no CTC; 

Reestruturação no estacionamento do Campus II com demarcação 

de vagas para idosos e portadores necessidades especiais e 

devidas sinalizações; 

ARQUITETURA / CTC -  Refrigeração (Aquisição de 

climatizadores); 

BIBLIOTECAS 

Solicitação de criação de 

terminal de consultas na BS; 

Solicitação de 08 novos 

computadores para biblioteca; 

Assinatura da Base de Dados 

EBSCO; 
Melhorias na circulação de 

ar/ventilação da BS; 

Dimensionamento da área de 

estudos da BS; 

Aumento do investimento para 

aquisição do acervo de 

R$300.000,00 para 

R$500.000,00. 

DISGI 

Aumento da velocidade da Rede 

Interna de 100 Mbps para 1 

Gbps. 

Atualização de hardware e 

softwares dos Servidores 

Administrativos e Acadêmicos. 

Link de Internet redundante. 

Implantação do Portal de 

Autenticação para a Rede 

Wireless em toda a IES. 

Substituição de Gerador de 

energia da sala de Servidores 

Administrativos. 

Aquisição de novos 

equipamentos de informática 

para substituição de obsoletos 

nos setores da IES. 
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CANTINA – MILTON -  Ampliação e melhorias no ambiente; 

CLIMATIZAÇÃO F12 - Refrigeração (Aquisição de 

climatizadores) 

CLIMATIZAÇÃO F15 - Refrigeração (Aquisição de 

climatizadores); 

CLIMATIZAÇÃO F16 - Refrigeração (Aquisição de 

climatizadores); 

CLINICA F11 - Refrigeração (Aquisição de climatizadores e ar 

condicionado - aquisição de equipos odontológicos, aquisição de 

geladeira e mobiliários; 

CLINICA I - Reforma ambiente e equipos odontológicos; 

CONSTRUÇÃO SUBSTAÇÃO CTC - Transferência da 

subestação do CEU para o CTC; 

ESCRITORIO MODELO - Adequação dos ambientes para 

escritório modelo em Arquitetura ambiental e refrigeração; 

FORRO DO 2º PISO DO ED2, Salas 01 e 02 1º PISO - Melhoria 

na área acústica e isolamento, troca da iluminação para lâmpadas   

de LED, pintura; 

LABORATORIO F1 - Troca do telhado, adequação do ambiente 

para laboratório de habilidades I do Curso de Medicina, aquisição 

60 cadeiras/mesas; 

LABORATORIO G5 - Confecção de bancadas; 

LABORATÓRIO IMUNOLOGIA - Troca do forro; 

REFORMA BANHEIRO PVA - Aumento demanda, 

acessibilidade e conforto; 

REFORMA DO Bloco para o Colégio FIBONACCI - Adequação 

dos ambientes (sala de aula) para administrativo.                                                                                 

e capacidade; 

REFORMA NUVEM - Adequação do ambiente e climatização; 

REFORMA ELO - Adequação do ambiente e construção de 

móveis compatíveis com o setor 

REFORTMA ETEIT - Aumento do espaço de convivência; 

XEROX ALUNO - adequação de ambiente para mudança do 

setor de atendimento ao estudante 

REFORMA SEC. PACIENTE - Troca de piso, pintura, rede 

elétrica e de dados 

REFORMA ESTERILIZAÇÃO - Troca de piso, pintura, rede 

elétrica e de dados 

REFORMA C4 EaD - Adequação do ambiente para 

funcionamento da Extensão e EaD 

SECRETARIA ACADEMICA - Adequação do ambiente 

atendendo as necessidades do setor; 

LABICON C6 - Refrigeração (Aquisição de climatizadores); 

CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIO - Construção de 

rampa de acesso para os portadores de necessidades especiais; 

LABORATÓRIO DE HABILIDADES II - Construção e 

climatização do ambiente para funcionamento do laboratório de 

habilidades II do Curso de Medicina, com compra de 

equipamentos. 

 

Licenciamento/renovação dos 

softwares utilizados na IES. 

Cursos e treinamento para a 

equipe técnica. 

OBRAS 

Climatizar o Hall de entrada do 

Auditório Hermírio Gomes da 

Silva; 

Climatizar demais salas e 

ambientes acadêmicos; 

Colocar forro nas demais salas 

do edifício ED2;  
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8.7.1.1. Bibliotecas: Central e Setorial   

 

 Espaço Físico da Biblioteca 

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

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

de referência, coleções especiais, sala de periódicos, multimídias, banco de trabalhos 

acadêmicos: teses, dissertações e TCC’s, salas de estudo em grupo, cabines de estudo 

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

processamento técnico e instalações sanitárias acessíveis.  

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

e 89,92m² destinada aos usuários, com capacidade para 47 lugares. 

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

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

          O ambiente para atender aos fluxos de trabalho possui espaços integrados para 

atendimento ao público. Possui amplo acesso destinado ao acervo bibliográfico e áreas 

administrativas objetivando aperfeiçoar os serviços oferecidos, o atendimento, a 

acessibilidade, a visibilidade e a circulação.   

          Investimento de R$ 284.968,19 na atualização do acervo dos cursos de Arquitetura e 

Urbanismo, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia 

Elétrica, Medicina, Nutrição, Odontologia, Publicidade e Propaganda, entre outros, além de 

serviços relacionados à adequação e disponibilização do acervo nas bibliotecas. 

          As instalações das Bibliotecas são adaptadas para portadores de necessidades especiais, 

incluindo corredores entre estantes, espaço para vagas demarcadas em estacionamento, rampa 

externa de acesso, instalações sanitárias e entrada/saída individualizada.   

Infraestrutura e serviços 

          A Biblioteca possui página localizada no Portal UNIVALE, que oferece as seguintes 

informações e serviços: Horário de funcionamento, Normas de utilização, Manual para 

elaboração de trabalhos acadêmicos, Orientação para entrega de trabalhos acadêmicos, fontes 

de informação disponibilizadas pela Biblioteca, Portal CAPES, Bases de dados, Periódicos 

eletrônicos, Acesso ao catálogo, Formulário para solicitação de serviços, Visitas orientadas,  

Programa de comutação bibliográfica (COMUT), BIREME e BVS; Orientação bibliográfica, 
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Serviço de alerta a comunidade acadêmica. A Biblioteca também disponibiliza computadores 

com acesso à Internet, acesso livre à rede wireless da UNIVALE, em todo o ambiente da 

Biblioteca. 

          Assinatura da Biblioteca Virtual Pearson, com aproximadamente 6.100 livros em todas 

as áreas, formato e-book com acesso livre multiusuário pelo Portal do Aluno e Portal do 

Professor, investimento em torno de R$ 59.000,00. Atualização da BV automática a cada 3 

meses, com novos títulos. 

          Criação de Bibliotecas On-line com e-book dos cursos de Enfermagem (37 livros), 

Agronegócio (81 livros) e Comunicação (109 livros), disponíveis na página da Biblioteca do 

Portal UNIVALE. 

          Disponibilização na página da biblioteca listagem de periódicos científicos de acesso 

livre para todos os cursos de graduação oferecidos na UNIVALE, totalizando 401 periódicos. 

          Desde a implantação do Sistema PERGAMUM em 2006, introduziu-se o acesso online 

aos serviços da Biblioteca, permitindo a consulta ao catálogo, a renovação de empréstimos e 

a verificação de reservas. Todos os serviços oferecidos também são realizados através de 

dispositivos móveis. 

Quadro 1 – Descrição do espaço físico da Biblioteca 

Biblioteca Características Finalidade  Horário  

CENTRAL 

Campus II 

1 sala para estudo individual, com 6 

cabines e 24 lugares; 

Hall 2 para estudo individual, com 

4 cabines e 16 lugares, 4 mesas com 

20 lugares;  

12 salas para estudo em grupo com 

capacidade para 60 usuários;  

08 computadores para consultas ao 

catálogo automatizado do acervo e 

pesquisas na internet;  

Área livre Hall 1 para estudo com 

24 mesas e 96 lugares; 

01 terminal exclusivo de consulta ao 

acervo; 

Atendimento ao público em 

geral e 26 cursos de graduação; 

pesquisa, pós-graduação, 

mestrado, com acervo de obras 

básicas e complementares e 

periódicos técnicos que 

compõem as bibliografias dos 

cursos; obras de referências 

como: dicionários; 

enciclopédias; coleções 

especiais e obras raras.  

Segunda  a  

Sexta das 07 às 

22 h e aos 

sábados das  

8h às 12h 

SETORIAL 

Campus I 

1 área para atendimento e serviços 

administrativos; 1 área livre para 

estudo, com 5 mesas e 30 lugares e 

17 cadeiras individuais; 

4 computadores para consultas ao 

catálogo automatizado do acervo e 

pesquisas na internet; 

Atendimento ao público em 

geral e aos cursos de Ciências 

Contábeis,  

Direito  e  Cursos  

Técnicos. 

Segunda  a  

Sexta das 8h às 

13h e das 17h 

às 22h  

Fonte: Sistema de Bibliotecas UNIVALE, 2017. 
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Acervo da biblioteca 

          As Bibliotecas da UNIVALE dispõem de um acervo constituído de materiais em 

diversos formatos tais como: livros, dicionários, periódicos técnicos, mídias eletrônicas, etc. 

Estes abrangem os vários campos do conhecimento, com concentração nas áreas dos cursos 

ministrados na Instituição. O acervo atende às funções de ensino, pesquisa e extensão, em 

livros, periódicos com assinaturas correntes, base de dados, vídeos e software.  

          Além dos materiais bibliográficos acima descritos, com materiais específicos de cada 

curso, a Biblioteca tem à disposição livros de referência, acervo abrangente das outras áreas 

de conhecimento, Convênio com o Portal de Periódicos da CAPES, Assinatura da Biblioteca 

Virtual Pearson disponibilizando e-books de mais de 40 áreas do conhecimento acessíveis 

24 horas por dia.   

          Disponibilidade no link da Biblioteca de 401 periódicos eletrônicos distribuídos para 

os cursos ofertados pela UNIVALE. 

Quadro 2 - Dados gerais do acervo das Bibliotecas Central e Setorial – 2017 

Tipo de acervo Unidades 

Livros BC+BS: Títulos  36.471 

Livros BC+BS: Exemplares  93.470 

Material On-line BC+BS 528 

Biblioteca Virtual Pearson: Títulos 6.100 

Periódicos BC: Títulos  252 

Periódicos BC: Exemplares 10.667 

Periódicos BS: Títulos 83 

Periódicos BS: Exemplares 2401 

Periódicos Eletrônicos 401 

DVD‐CD‐ROM Software BC: Títulos  410 

DVD‐CD‐ROM Software BC: Exemplares 672 

DVD‐CD‐ROM Software BS: Títulos 199 

DVD‐CD‐ROM Software BS: Exemplares 282 

Média empréstimos anuais BC+BS: 22.906 

Fonte: Sistema Pergamum – Sistema de Bibliotecas UNIVALE, 2017. 

Nota: Foram considerados para estatística os títulos e exemplares da Biblioteca Central e Setorial 

em situação normal (disponíveis no acervo).  BC: Biblioteca Central. BS: Biblioteca Setorial. 

 

Política de Aquisição e Expansão do Acervo 

          A atualização e expansão do acervo segue a Política Aquisição e Desenvolvimento da 

Coleção das Bibliotecas Central e Setorial aprovada pela mantenedora que norteia os 
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processos decisórios envolvidos na seleção, aquisição ou mesmo no descarte do acervo, 

tornando desta maneira um instrumento de planejamento e avaliação.   

          A formação do acervo das Bibliotecas e a aquisição de materiais está orientada para:  

a. Dar apoio e suporte bibliográfico aos programas de ensino, pesquisa e extensão;  

b. Atender a demanda da comunidade interna (professores, alunos e funcionários);  

c. Fornecer obras de informação que elevem o nível de conhecimento geral e 

específico de seus congregados;  

d. Resguardar materiais importantes que resgatem a história da Instituição, 

incluindo os seus documentos oficiais e suas próprias publicações.  

De acordo com a política adotada, tem como prioridades para a aquisição de materiais:  

a. Cursos novos ou em fase de implantação;  

b. Disciplinas novas e/ou alterações de currículos;  

c. Cursos em que a Biblioteca obteve conceito baixo no quesito acervo na 

avaliação dos discentes e docentes;  

d. Áreas que necessitam de atualização constante;  

e. Assinatura e renovação de bases científicas para atender as indicações do 

colegiado dos cursos.  

Quanto aos critérios para a seleção qualitativa e quantitativa do acervo prioriza o 

projeto pedagógico dos cursos, observando:  

a. Adequação aos objetivos educacionais da Instituição;  

b. Adequação à demanda e perfil dos usuários que utilizarão os materiais;  

c. Autoridade do autor e do editor;  

d. Nível de atualização do material;  

e. Idioma acessível aos usuários.  

          Ao longo dos anos, o acervo foi constituído por materiais bibliográficos e não 

bibliográficos, priorizando as bibliografias básicas e complementares dos Cursos de 

Graduação e Pós-graduação, Mestrado oferecidos pela UNIVALE. A Biblioteca participa do 

sistema de permutas de publicações com diversas Instituições de Ensino Superior e órgãos 

governamentais.  
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A finalidade da Política de Aquisição: 

• Adequar os títulos e exemplares constantes nas bibliografias básica e 

complementar dos Planos de Ensino dos Cursos de Graduação da UNIVALE, 

conforme recomendação dos instrumentos de avaliação Institucional externa, 

expedido pelo MEC; 

• Adquirir obras para formação de acervo, visando ao apoio informacional às 

atividades de Ensino, Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão; 

• Observar a Política de Atualização do Acervo da Biblioteca, aprovada pelo 

Conselho Universitário. 

Atividades Cooperativas  

          A Biblioteca participa da Rede Compartilhada do Sistema Pergamum e da Rede de 

Bibliotecas da Área de Psicologia (REBAP) que é coordenada pela Biblioteca do Instituto de 

Psicologia da USP, com o apoio do Conselho Federal de Psicologia, para a produção e 

divulgação de uma base de dados nacional especializada e a prestação de serviços 

cooperativos de informação essenciais ao ensino, pesquisa e práticas psicológicas.  

          Como membro do Sistema Pergamum, mantém interface com 208 Instituições e mais 

2.000 Bibliotecas de bibliotecas em rede nacional. Essa Rede tem por finalidade a cooperação 

dos serviços técnicos e o compartilhamento de recursos de informação. Disponibiliza o 

catálogo do acervo das instituições participantes, o que permite aos bibliotecários a pesquisa 

e a recuperação de registros on-line de forma rápida e eficiente, facilitando o processamento 

técnico dos materiais adquiridos. A Rede Pergamum oferece ainda, a Indexação 

Compartilhada de Artigos de Periódicos (ICAP), que tem como objetivo o serviço de 

indexação compartilhada de artigos de periódicos nacionais, editados pelas instituições que 

fazem parte da Rede Pergamum. Atualmente compartilham 209 periódicos, 36.364 artigos 

indexados, sendo que 22.707 são artigos disponíveis on-line.  

Acessos 

          A Biblioteca adota o regime de livre acesso à Comunidade Acadêmica e geral, previstos 

em regulamento próprio. A base de dados do acervo está disponibilizada na rede de 

computadores da Instituição e via internet. O acesso pode ser realizado nos diversos pontos 

da rede e online. A Biblioteca conta com rede Wi-Fi e local e disponibiliza diversas fontes de 
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informação e pesquisas a serem feitas em 13 computadores com acesso livre. Está filiada a 

Sistemas e Redes de Informação Nacional para compartilhar acervos e serviços: 

I. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que 

disponibiliza por meio do Catálogo Coletivo Nacional (CCN), o acesso aos acervos 

de periódicos das bibliotecas brasileiras;  

II. Estação BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, implantada em parceria com o 

Ministério da Saúde e o Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em 

Ciência da Saúde (BIREME/OPAS); 

III. CAPES/MEC - O acesso aos periódicos de textos completos assinados pela Capes e 

às bases de dados de resumos; 

IV. COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica; 

V. Assinatura da Biblioteca Virtual Pearson, com aproximadamente 6100 livros em 

todas as áreas, formato e-book com acesso livre pelo Portal do Aluno e Portal do 

Professor, investimento em torno de R$ 59.000,00. Atualização da BV automática a 

cada 3 meses, com novos títulos. 

 

 8.7.1.2 Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação – DISGI 

  

           Em 2017, o Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação – DISGI 

realizou diversos investimentos nas áreas de sustentabilidade, infraestrutura, desenvolvimento 

e tecnologia: 

Sustentabilidade 

             Como a área de TI está ligada diretamente ao uso da energia elétrica para realizar suas 

atividades, medidas que visem reduzir tal consumo trazem grande impacto no custo operacional 

de qualquer empresa. 

             Com este foco, o DISGI realizou algumas ações ao longo deste ano: 

 

Substituição dos monitores de tubo (CRT) por monitores de LED 

            Há uma enorme diferença no consumo de energia entre estes dois monitores. O monitor 

CRT consome, em média, 75 watts. Já o monitor LED consome, em média, 21 watts. 
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            Realizamos um estudo onde é possível verificar a enorme diferença de consumo entre 

estes dois modelos: 

13 monitores de 15 polegadas, jornada de trabalho de 8~18:30, média de 22 dias úteis 

   Consumo Médio 

 Modelo Valor Atual Mensal (R$) Anual (R$) 

CRT  Descontinuado 120,68 1.448,17 

LED  R$450,00 18,77 225,27 

Fonte: http://reducaocustos.blogspot.com.br/2011/05/reducao-de-custos-monitores-crt-

lcdou.html#.WTcAMoWcHcs 

 

Unificação da sala de servidores do NLI à sala de servidores da rede administrativa 

 

          A sala de servidores é um ambiente que precisa ser refrigerado constantemente, para 

evitar o aquecimento dos computadores. Isso implica em manter um ou mais aparelhos de ar 

condicionado ligados 24 horas por dia. Com a unificação destes ambientes, diminuímos a 

quantidade de aparelhos de ar condicionados ligados para este fim. 

Infraestrutura 

           Começando pelo “cérebro” da instituição (a sala de servidores), foram adquiridos 8 (oito) 

novos servidores, com processador Core I7, para substituir àqueles responsáveis por alguns dos 

principais serviços da rede administrativa, como: autenticação, armazenamento de arquivos e 

hospedagem do site da Univale. 

           Para garantir o funcionamento sem interrupções da sala de servidores, adquirimos 1 (um) 

novo nobreak, totalizando 2 (dois), para “segurar” a energia dos servidores até o gerador 

detectar a falta de energia e iniciar suas atividades. 

           A partir da Sala de Servidores, a velocidade interna da rede de dados está sendo 

aumentada de 100 Mbps (megabits por segundo) para 1 Gbps (gigabit por segundo). Em outras 

palavras, a rede interna será 10 vezes mais rápida. Este ganho de velocidade foi possível com a 

aquisição de novos equipamentos de conectividade (switches, transceivers, roteadores e placas 

de rede) compatíveis com a tecnologia gigabit, e com a troca do cabeamento estruturado, 

http://reducaocustos.blogspot.com.br/2011/05/reducao-de-custos-monitores-crt-lcd-ou.html
http://reducaocustos.blogspot.com.br/2011/05/reducao-de-custos-monitores-crt-lcd-ou.html
http://reducaocustos.blogspot.com.br/2011/05/reducao-de-custos-monitores-crt-lcd-ou.html
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também compatível com gigabit, que faz a interligação entre os computadores e tais 

equipamentos de conectividade. 

          Para chegarmos aos prédios mais distantes da sala de servidores, utilizamos a interligação 

por fibra ótica. Neste ano, foram lançadas novas fibras: algumas em substituição a modelos 

mais antigos, e outras para separação do tráfego provenientes de algum prédio. Neste último 

caso, citamos como exemplo, o Centro Cultural, que hoje comporta os departamentos: 

Biblioteca, Recursos Humanos, Financeiro, Secretaria Acadêmica, Reitoria, Direção da FPF, 

entre outros; e que antes das novas fibras, era interligado ao DISGI por um único par de fibra 

ótica. Hoje, cada um dos departamentos citados, possui uma interligação exclusiva com a sala 

de servidores. 

          A rede de dados acadêmica (Núcleo dos Laboratórios de Informática – NLI) também 

recebeu melhorias na área de infraestrutura: 1 (um) novo servidor com processador Core I7, 

aumento da velocidade da rede interna para gigabit e troca dos HDs de um dos laboratórios de 

informática da tecnologia HDD para a tecnologia SSD (média de 20 computadores). 

          Para entender melhor sobre o último item citado acima: na tecnologia HDD (Hard Disk 

Drive) os HDs são mecânicos, ou seja, existe um disco de metal, um motor que faz este disco 

girar e uma agulha que faz a leitura e gravação dos dados no disco. Já no SSD (Solid-State 

Drive) os HDs são elétricos, tecnologia similar ao do pendrive, porém melhorada. Como não 

possuem partes mecânicas, HDs SSD fazem muito menos barulho, são menores e muito mais 

rápidos que os HDDs, porém oferecem menor capacidade de armazenamento (tamanho). Os 

HDs HDD ainda são os mais populares, principalmente devido ao preço, mas aos poucos estão 

perdendo espaço com a popularização do SSD. 

         Vários departamentos, tanto acadêmicos quanto administrativos, foram beneficiados com 

novos computadores com processador Core I5, HD SSD e Monitor de LED: Recursos 

Humanos, Financeiro, Coordenações de Curso, Assessoria de Extensão e Escritório Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo. Ao todo foram mais de 20 (vinte) computadores substituídos. 

Outros departamentos tiveram seus monitores substituídos do modelo de tubo (CRT) para o 

modelo  

          LED: DISGI, Escritório de Assistência Jurídica – EAJ, Assessoria de Comunicação 

Organizacional – ASCORG, Secretaria Acadêmica, Tesouraria, Sala dos Professores e 

Secretaria das Coordenações. Ao todo foram mais de 50 (cinquenta) monitores substituídos. 
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           Recolhemos todas as impressoras Jato de Tinta e adotamos apenas impressoras Laser 

como padrão na instituição. Os departamentos que ficaram sem impressora por conta do 

recolhimento, receberam novas impressoras. Substituímos as impressoras fiscais da Tesouraria 

por modelos mais atuais. 

           Sobre a Internet e o seu acesso: aumentamos o link de 120 Mbps para 200 Mbps. 

Adquirimos 20 (vinte) roteadores de médio porte para distribuir o sinal WiFi, a princípio, em 

pontos estratégicos como P1 e P3 no Campus I; e ED2, PVA, Centro Cultural e CTCs, no 

Campus II. Implantamos o Portal de Autenticação para uso da rede WiFi, que restringe seu 

acesso apenas a funcionários e alunos devidamente regulares. 

          Ainda sobre a Internet, mas agora voltado à segurança: adquirimos um Certificado 

Digital, válido por 1 ano, emitido pela empresa GeoTrust, que criptografa toda a comunicação 

com o site da Univale. Dessa forma, garantimos que qualquer pessoa que acesse as páginas de 

autenticação, como Portais do Professor, Aluno e etc., não tenha sua senha roubada por algum 

hacker que esteja monitorando sua navegação. 

         Com a crescente demanda por aulas mais dinâmicas e interativas, adquirimos notebooks 

e projetores de vídeo, mais comumente chamados de “data shows”, para inserção de conteúdo 

multimídia nas salas de aula. 

Desenvolvimento 

          Para atender ao projeto proposto pelo Departamento de Gestão da Qualidade – DGQ, o 

DISGI desenvolveu um aplicativo onde os usuários (PTAs e Professores), que utilizam a rede 

administrativa da instituição, podem solicitar serviços na área de TI, acompanhar o andamento 

de suas solicitações, e ao final, validar as ações realizadas. O OnePoint, nome que foi dado a 

este aplicativo, não só cumpre a proposta do DGQ, como também entrega outras informações 

aos usuários, como o Catálogo Digital, que é uma base de consulta contendo os ramais internos 

da instituição e a lista dos e-mails institucionais pessoais e departamentais. 

          O Sistema Integrado Universitário – SIU recebeu atualizações em seus diversos módulos. 

Destacamos: 

SIU-Gestão: Novos relatórios para auxiliar gestores e Fundação na tomada de decisões, bem 

como melhorias nos processos de solicitação de produtos, serviços e investimentos. 

SIU-DRA: Adequação na emissão de diplomas para atender a lei 12.605 (03/04/2012), 

passando a exibir a flexão do gênero na titulação do aluno. Reestruturação das informações 
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referentes a situação do aluno, permitindo, por exemplo, a geração de relatórios estatísticos por 

situação por um período retroativo de data. 

SIU-RH: Transferência da gestão do Cadastro de Setores do Almoxarifado para o RH. 

Melhorias no processo de histórico das informações dos funcionários, tornando possível o uso 

destas informações para: cálculos da folha, rateio, provisão de férias e 13º, entre outros. Geração 

automática do arquivo de pagamento dos salários e férias dos professores e PTAs pela Caixa 

Econômica Federal, reduzindo consideravelmente o tempo de processamento para o depósito. 

SIU-Processo Seletivo: Adequação do sistema para a gestão de cursos EaD, pós-graduação 

presencial e EaD e para o mestrado. 

SIU-Patrimônio: Integração com o SIU-Almoxarifado para que os bens sejam 

obrigatoriamente vinculados aos produtos que entram pelo Almoxarifado. 

SIU-Tesouraria: Melhorias em diversos relatórios e processos do sistema para adequações aos 

processos inseridos/modificados neste ano, como: Ensino a Distância, Boletos Registrados, 

Saraiva, PROUNI, entre outros. 

SIU-GEPE: Foi elaborado um guia de processos para o planejamento acadêmico dentro do 

sistema, orientando na mudança de parâmetros que conduz todos os preenchimentos dos planos 

de ensino no Portal do Professor e disponibilização do mesmo para os coordenadores e diretores 

de curso. 

SIU-Secretaria de Pacientes: Foram feitas correções internas nos cadastros de pacientes, 

atendimentos e encaminhamentos, além de adequações nos relatórios de procedimentos, 

atendimentos e agendamentos para atender a Clínica de Especialização. 

Portal do Professor: Criação de relatórios para acompanhamento dos lançamentos dos 

professores e disponibilizados para os coordenadores de curso, Assessoria de Graduação, Pró-

Reitoria Acadêmica e Reitoria, visto que muitos professores deixam os lançamentos para o 

último momento e os alunos ficam sem ter informações de seu desempenho acadêmico. 

Portal do Aluno: A pedido da Comissão Própria de Avaliação – CPA foi implementado um 

bloqueio de acesso ao Portal, caso o aluno não responda a um questionário ativo da mesma. 

Além das melhorias dos módulos já existentes, novos módulos e processos foram desenvolvidos 

neste ano: 

Administrativo Eventos: Desenvolvido para controle e validação dos eventos ofertados pela 

instituição. 
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Divulgação de Eventos: Responsável por divulgar à comunidade os eventos aprovados pela 

instituição. 

Inscrição Simpósio: Aplicação para inscrição de congressistas no evento de simpósio, 

seguindo novas regras estipuladas pelo setor responsável. 

WebService Geração de Contratos Automáticos: Contratos para matrícula e renovação de 

matrícula passaram a ser gerados automaticamente. 

Web Financeiro: aplicação possibilita controle e testes dos contratos e boletos referente aos 

processos seletivos e renovação de matrícula. 

Aprovação de Candidatos Processo Seletivo Pós EaD: Funcionalidade que permite a 

Secretaria Acadêmica avaliar a documentação e efetuar a aprovação dos candidatos inscritos 

em cursos de Pós-Graduação EaD. 

SIU-Relatórios: Aplicação web que centraliza e unifica o ponto de consulta para os relatórios 

criados para diversos módulos do SIU. 

          Por fim, o DISGI criou uma nova infraestrutura para utilização dos dados reais da 

instituição, com um dia de atraso, em uma área de testes, permitindo assim que desenvolvedores 

e usuários consigam realizar os devidos testes nos processos que envolvam os sistemas SIU, 

sem prejudicar ou alterar os dados em produção. 

Tecnologia 

         Renovamos por mais 1 ano, o contrato de licenciamento Microsoft para os softwares: 

Windows Server, Windows Client, Office, SQL Server e Visual Studio. Ainda como benefício 

deste contrato, ativamos o Office 365, que é uma versão online do Office (Word, Excel, 

PowerPoint, etc.), e o Imagine, que permite aos alunos dos cursos de ciências exatas baixarem 

e utilizarem ferramentas de desenvolvimento da Microsoft em seus dispositivos particulares. 

Renovamos por mais 3 anos, o contrato de licenciamento para o antivírus Avast Endpoint 

Protection Suíte. 

         Renovamos por mais 1 ano, o contrato de licenciamento com a Thomson Reuters para o 

CP-Pro, ferramenta utilizada pela Assessoria Jurídica para gestão dos processos jurídicos da 

instituição. Adquirimos, com licenciamento perpétuo, os softwares Eberick 2018 e QiBuilder 

2018, da empresa AltoQi para serem utilizados no Escritório Modelo de Arquitetura e 

Urbanismo. 
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          Adquirimos, por 3 anos, os softwares: 3ds Max 2018, AutoCAD 1028 e Revit 2018, da 

empresa Autodesk, através de um programa da própria empresa que permite a utilização gratuita 

de seus softwares dentro de instituições educacionais. 

          Adquirimos a plataforma “G Suite for Education” da Google que é totalmente gratuita 

para instituições de ensino. Fizemos a migração da nossa infraestrutura de serviço de e-mail 

para o Gmail. Mantivemos nosso domínio @univale.br, mas utilizamos a interface web do 

Gmail para acessar os e-mails. Outra vantagem desta migração é a facilidade na configuração 

de dispositivos móveis (tablets e smartphones) dos funcionários para acesso aos seus e-mails 

institucionais. 

Atendimentos Técnicos 

         Ao longo de 2017, foram registrados 1.006 (mil e seis) atendimentos em nossos sistemas. 

Isso sem contar os “informais”: aqueles que precisam ser executados em caráter urgentíssimo 

e não seguem o padrão de solicitação definido, por e-mail ou registro em sistema. 

 

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. 

 

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  
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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   

  

 

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   
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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   

  

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   

  

 

 



181 

 

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 

ACS                             Agentes Comunitários de Saúde 

AEX                             Assessoria de Extensão 

APPG                           Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

APS                              Atividades Práticas Supervisionadas 

ASCANAVI                 Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva        

ASCORG                     Assessoria de Comunicação Organizacional 

ASGRAD                     Assessoria de Graduação 

AVS                              Agentes de Vigilância de Saúde 

BDI                               Programa de Bolsa de Estudo para Demanda Social Individual 

BIC                               Programa de Bolsa de Iniciação Científica 

CAIGG                         Centro de Atendimento Interdisciplinar de Gerontologia e Geriatria 

CAPES                         Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CC                                Conceito do Curso 

CEJUS                         Centro Jurídico de Soluções de 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 

CONSEPE                   Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

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 

ELO                            Espaço Integrador das Engenharias 

ENADE                       Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

ETEIT                         Escola Técnica da UNIVALE 

FACIVALE                Faculdades Integradas do Vale do Rio Doce 

FAFI                            Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

FAPEMIG                   Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

FIES                             Financiamento Estudantil 

FOG                             Faculdade de Odontologia 

FPF                              Fundação Percival Farquhar 

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 



 

NUVEM                      Núcleo Universitário de Empreendedorismo 

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 

PID                               Plano Individual de Desenvolvimento 

PIBIC                           Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PIBID                           Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PLACAD                     Planejamento Acadêmico 

PNE                              Portadores de Necessidades Especiais 

PPC                              Projeto Pedagógico do Curso 

PPI                               Projeto Pedagógico Institucional 

PROACAD                  Pró-Reitoria Acadêmica    

PROEXT                     Programa de Extensão Universitária 

PROUNI                      Programa Universidade para Todos 

PTA                              Pessoal Técnico e Administrativo 

SA                                 Secretaria Acadêmica 

SAE                              Setor de Atendimento ao Estudante 

SEBRAETEC              Serviços em Inovação e Tecnologia SEBRAE 

SEMID                         Seminário Integrador do Curso de Direito 

SEPLAM                     Setor de Planejamento e Ambiente 

SINAES                       Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SIU                               Serviço Integrado Universitário 

SPA                              Serviço de Psicologia Aplicada  

SUS                              Sistema Único de Saúde 

TCC                             Trabalho de Conclusão de Curso 

TCE                             Tempo de Compromisso Esclarecido 

TDAH                          Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

TJMG                          Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

UFMG                         Universidade Federal de Minas Gerais 

UNICENTRO             Centro de Feiras e Eventos da UNIVALE 

UNIVALE                   Universidade Vale do Rio Doce 
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RELATÓRIO DE DIRECIONAMENTO, TOMADA DE DECISÃO FUNDAMENTADAS 

NA AVALIAÇÃO DO CURSO PARA A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO DE DIRECIONAMENTO, TOMADA DE DECISÃO FUNDAMENTADAS NA 
AVALIAÇÃO DO CURSO PARA A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

Curso:  

Coordenador:  

 

CURSO 

PROJETO 

PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO 

PESQUISA 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

COORDENAÇÃO 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

CORPO DOCENTE 

POSTURA E 

DESEMPENHO 

 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

 

ESTRUTURA 

FÍSICA 

SALAS DE AULA 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

EQUIPAMENTOS 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

LABORATÓRIO 

/AULAS PRÁTICAS  

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

RECURSOS 

AUDIOVISUAIS 

 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

 

 



 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PARA 

PORTADORES COM 

NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

CANTINAS 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

SERVIÇO DE 

SEGURANÇA NO 

CAMPUS 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

SETORES 

ADMINISTRATIVOS 

E ACADÊMICOS 

SECRETARIA 

ACADÊMICA 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

TESOURARIAS 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

BIBLIOTECA 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

 

SETOR DE ESTÁGIO 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

 



 

 

 

XEROX 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

GRUPOS 

OPCIONAIS 

ESTÁGIO 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

VISITAS TÉCNICAS 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

OUTROS 

PONTO A SER 

APERFEIÇOADO: 

 

SUGESTÕES: 

 

PROVIDÊNCIAS: 

 
 

         Presidente CPA                                                                      Coordenador (a) do Curso 
_________________________________                              
_________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PELA CPA/UNIINSTRUMENTO 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 a  Escreva aqui sugestões para 

melhorias do setor: 

 
 

 Tempo de espera para o atendimento    

Cordialidade no atendimento    

Qualidade do atendimento no setor    

Qualidade do atendimento por telefone    

Agilidade no atendimento    

Clareza nas informações recebidas    

Retorno das solicitações    

Compromisso com data e hora na 

entrega do documento 

   

Horário de funcionamento    

Espaço físico 

Conforto    

Limpeza    

 

            
 Caro Usuário,                                                                                          

A sua contribuição é muito importante para aprimorar o nosso atendimento. 

        SETOR:  

 

Aspectos 

 

 
Muito 

satisfeito 

 

 
Satisfeito 

 

 
Insatisfeito 

Escreva  

Escreva   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    

                              



 

                                                   
      

      
 
  
 
 
 
 
                                                                                        
 

                                                          

                                                                                                                 
                                                       
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                   Elaboração 

                                                                   Rômulo Mafra de Oliveira 

                                                                   Kíssila Zacché Lopes de Andrade 

                                                                   Silvana Oliveira de Souza 

 

 

                                                                    Comissão Própria de Avaliação - CPA 

                                                                    Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II 

                                                                    Prédio E1 -2º Andar – Sala 1 

                                                                    Rua Israel Pinheiro, Nº 2000.  

                                                                    Bairro Universitário 

                                                                    Caixa Postal: 295 

                                                                    Governador Valadares – Minas Gerais 

                                                                    CEP: 35020-220 

                                                                    Site: www.univale.br 

                                                                    E-mail: cpa@univale.br 

                                                                    Telefone: (33) 3279-5562 
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