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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.
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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, Governador
Valadares/MG, Cep: 35.020-220
Fone: (33) 3279-5900
Site: www.univale.br

1.1.2 Mantida: Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Nome: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE;
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: Parecer CNE/CES nº. 285, de 7 de
julho de 2011 e Portaria nº1.669, de 28 de novembro de 2011.
Reitora: Lissandra Lopes Coelho Rocha
Telefone: Pabx (33) 3279-5502
Fax: (33) 32795042

E-mail: reitoria@univale.br

Localização: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel Pinheiro, nº
2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador Valadares/MG.
1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA - UNIVALE
Portaria UNIVALE: 011/2019
- Representante Docente:
Profª. Kíssila Zacché Lopes de Andrade
- Representante Técnico-Administrativo
Rômulo Mafra de Oliveira – Presidente
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- Representante Discente
Denise Ricardo santos
- Representante da Sociedade Civil:
Sr. Rogers Alves de Marco
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BREVE HISTÓRICO DA IES

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil, comunitária, sem fins lucrativos,
foi constituída por escritura pública, lavrada em notas perante o Cartório do Segundo Ofício
desta cidade, no dia 7 de junho de 1967 (escritura trasladada em 12/06/1967). A constituição
da fundação foi iniciativa comunitária, da qual participaram Prefeitura, Câmara de Vereadores
de Governador Valadares, diversas entidades da sociedade civil e empresas da região, além de
vários cidadãos. Na assembleia que criou a FPF estavam presentes 159 instituidores, entre
pessoas físicas e jurídicas.
O objetivo que congregou os instituidores foi oferecer Ensino Superior, inicialmente
na área da Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Metalúrgica) e reunir pessoal capacitado
para executar estudos e pesquisas capazes de contribuir efetivamente para o desenvolvimento
econômico, social, cultural, científico e tecnológico da região do Vale do Rio Doce. O que
fomentou os instituidores foi a vontade de criar as bases para um desenvolvimento integrado,
a partir da realidade regional e dos recursos da região, concorrendo para a melhoria do padrão
de vida e elevação do capital social e cultural da população.
Portanto, a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE surgiu em 1967 por iniciativa
comunitária. Tendo em vista, que a primeira unidade foi a Faculdade de Engenharia, que
iniciou suas atividades, em 1968, com o nome de Instituto Minas de Tecnologia de
Governador Valadares. Três anos depois, a Prefeitura Municipal, por meio da Fundação
Municipal Serviço de Educação e Cultura – FUNSEC criou a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras – FAFI/GV e, em 1975, a Faculdade de Odontologia – FOG. Em 1976, as
duas unidades de ensino superior foram transferidas para a FPF. Na mesma época, a FPF
iniciou a Escola Técnica do Instituto de Tecnologia – ETEIT e o Ginásio Orientado para o
Trabalho - GOT.
O projeto de Universidade esteve presente desde o primeiro momento. Em 1975,
ocorreu a primeira tentativa de credenciamento como Universidade Santos Dumont - USD,
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porém o objetivo somente foi alcançado em 1992. O complexo educacional mantido pela FPF
transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE –, reconhecida pelo então
Conselho Federal e Educação. Novos cursos e faculdades foram criados, a partir de 1992, com
a finalidade de realizar os objetivos pretendidos pelos instituidores.
A UNIVALE tem como princípio básico participar do desenvolvimento políticocultural, socioeconômico, científico e tecnológico, com ênfase na atuação na Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, por intermédio da formação superior de qualidade, da pesquisa e
da inserção social e comunitária.
Esse princípio está presente desde a origem comunitária da instituição. O Instituto
Minas de Tecnologia de Governador Valadares, que ficou conhecido como MIT, foi
estruturado nos moldes das universidades norte-americanas que realizam pesquisa de cunho
tecnológico, mas com a característica inovadora de associar a formação dos engenheiros as
Ciências Humanas. Essa combinação gerava, ao mesmo tempo, a qualidade técnico-científica
e a inserção social e regional da pesquisa e desenvolvimento. Assim, o ideal dos instituidores
possibilitou reunir um corpo docente fortemente comprometido com a atividade de ciência e
tecnologia. Iniciada com as quatro Engenharias, logo em seguida foram ofertados os cursos de
Física, Química e Matemática. Ao MIT se juntaram a Faculdade de Filosofia de Governador
Valadares (FAFI), com os cursos de Ciências Sociais, Letras, Pedagogia e a Faculdade de
Odontologia (FOG).
A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus
respectivos cursos se fundamentou na posição polo do município de Governador Valadares e
no perfil geográfico e cultural da Região do Rio Doce, na qual se localizam grandes
empreendimentos de capital na mineração, siderurgia e celulose. As perspectivas da economia
mineira indicavam a crescente demanda por engenheiros, particularmente a Bacia
Hidrográfica do Rio Doce. No campo da educação básica a situação regional era
extremamente precária, justificando criar os cursos de formação de professores (Física,
Química, Matemática, Letras, História, Geografia) e de educadores. No campo da saúde,
praticamente não existiam dentistas formados, apenas os práticos, motivando a criação do
curso de Odontologia. Esses cursos são representativos do compromisso regional e da
interface que os instituidores da FPF estabeleceram com o território no qual estavam
inseridos, do ponto de vista social, cultural e econômico.
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No final da década de 1980, se iniciou o segundo esforço para converter as faculdades
isoladas em Universidade, conseguindo-se sucesso com a criação das Faculdades Integradas
do Vale do Rio Doce (FACIVALE). Logo em seguida, a FACIVALE se transformou na
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, reconhecida em 31 de julho de 1992, por meio
dos Instrumentos de Credenciamento, pelo Parecer CFE nº. 16/1992, e a Portaria Ministerial
nº. 1.037/1992, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial da União, de 09 de julho
de 1992, Seção I, Pág. 8.835, passando, assim, a gozar da plena autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, na forma preconizada pelos artigos 207,
da Constituição Federal; e 54, em seus incisos e parágrafo único da Lei nº 9.394, de
20/12/1996 (LDB); e, finalmente, a Instituição foi recredenciada pela Portaria nº 1.669, de 28
de novembro de 2011.
Somos uma região do interior de Minas Gerais, que enfrenta graves problemas
estruturais decorrentes da formação histórica do território, intensamente agravados pelo
desastre socioambiental causado pela Samarco Mineração S.A, empresa pertencente às
maiores mineradoras globais (Vale S.A. e BHP Billiton). A abrangência da polarização de
Governador Valadares cobre uma extensa área que inclui a Mesorregião do Rio Doce, do qual
faz parte o chamado Vale do Aço, a Mesorregião dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, a
Microrregião de Colatina, além de alguns municípios do sul da Bahia.
A UNIVALE oferta a pós-graduação stricto sensu, nos níveis de mestrado e doutorado,
não apenas como uma necessidade legal, mas como um objetivo estratégico para cumprir o
ideal dos instituidores. Essa grande extensão territorial mencionada acima se encontra
relativamente desprovida de meios adequados para ter acesso à formação universitária no
nível da pós-graduação stricto sensu.
A Universidade Vale do Rio Doce vem buscando parcerias e convênios por meio do
programa de doutorado interinstitucional - DINTER com outras instituições na perspectiva de
viabilizar a formação de um grupo de doutores capaz de alavancar a pós-graduação stricto
sensu na instituição. Nesse sentido, obtivemos êxito na aprovação junto à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES para a oferta de um doutorado
interinstitucional em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina na área
interdisciplinar em ciências humanas, encontrando-se o este em andamento.
Governador Valadares é o polo geoeducacional da região. Essa se caracteriza por
fatores históricos e geográficos preocupantes, especialmente a dificuldade de manter uma
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dinâmica de desenvolvimento compatível com os ritmos estadual e nacional. O quadro
regional exige um esforço conjunto para responder ao desafio de (re) criar e de alterar o curso
dos acontecimentos na direção do atendimento à legislação educacional.
Em 2017, a UNIVALE foi credenciada para a oferta de cursos de graduação e pósgraduação na modalidade a distância, por meio da Portaria MEC nº 820, publicada no D.O.U.
de 06/07/2017 e da Portaria nº 918, publicada do D.O.U. de 16/08/2017.
Atualmente, a instituição oferta os cursos de graduação em quatro núcleos: Núcleo da
Saúde, Núcleo das Ciências e Tecnologia, Núcleo da Comunicação e Humanidades e Núcleo
das Licenciaturas; e ainda oferece projetos de pesquisa/extensão e cursos de pós-graduação
Lato Sensu; um curso Stricto Sensu na área interdisciplinar, aprovado pela CAPES em Gestão
Integrada do Território; um Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER com a
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC na área também Interdisciplinar em Ciências
Humanas que visa qualificar ao corpo docente da Universidade e criar estratégias de
consolidação da pesquisa que permita nos próximos anos propor outros Programas Stricto
Sensu.
Além da mantença da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, a FPF mantém
uma Escola Técnica – ETEIT, escola profissionalizante de nível técnico; e a UNIVALE TV,
um canal de televisão educativo e de interlocução com a comunidade. Possui também
convênio com mais de 450 (quatrocentas e cinquenta) empresas concedentes de estágio para
os alunos dos diversos cursos de todas as áreas de ensino da Universidade Vale do Rio Doce UNIVALE e da ETEIT.
Vale ressaltar ainda, que a FPF, focando na implantação de uma escola de alto
desempenho de alunos no ENEM e em vestibulares, se uniu em 2016 ao Grupo Fibonacci,
para a implantação de um colégio de Ensino Médio e pré-vestibular no Campus da
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.
A fundação mantenedora oferta também o Programa de Bolsas para Demanda
Individual – BDI para atendimento aos alunos de baixa renda; participa do Programa
Universidade para Todos – PROUNI e do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES; tem
um programa institucional para oferta de bolsas/descontos para membros do mesmo grupo
familiar; oferta um desconto antecipado como estímulo – desconto de 2% (dois por cento) no
valor da mensalidade a todos os alunos de graduação e pós-graduação que efetuem o
pagamento até o dia 1º de cada mês, proporcionando a sustentabilidade financeira. Oferta
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desconto aos egressos da Instituição para cursos de graduação e pós-graduação. A Instituição
possui ainda convênios com diversos parceiros para concessão de desconto de 10% (dez por
cento) a associados e convênio para financiamento estudantil com o Banco Bradesco e
Santander para o Curso de Medicina e com a cooperativa de crédito UNICRED para todos os
cursos de graduação; há ainda as bolsas de desconto concedidas por meio do Sindicato dos
professores e do Sindicado dos Auxiliares de Administração Escolar do Nordeste Mineiro
para os sindicalizados e seus filhos; a Instituição concede também aos seus funcionários
estudantes uma bolsa de demanda individual de percentual variado.
Acrescente-se a isso uma rede de cerca de 40 (quarenta) serviços e atividades para
apoio ao processo ensino-aprendizagem, além de contratar, anualmente, o seguro de acidentes
pessoais para todos os alunos, com cobertura de 24 horas, em todo o território nacional e
internacional.
A FPF e a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE desempenham um importante
papel na manutenção e preservação dos valores sociais e culturais do município de
Governador Valadares e região, por meio dos cursos ofertados, da pesquisa e extensão que
certamente colaboram para o desenvolvimento econômico e social desses lugares.
Criada e mantida pela Fundação Percival Farquhar, a Universidade Vale do Rio Doce UNIVALE possui uma densa estrutura acadêmica, toda colocada a serviço da consolidação de
sua missão. Mantêm cursos de graduação, cursos de extensão em diversas áreas do
conhecimento, cursos de pós-graduação e um Curso de Pós-graduação Stricto Sensu na área
interdisciplinar. O Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, Gestão Integrada do Território –
GIT que teve início em 2008 é constituído por uma proposta interdisciplinar inovadora, o que
garante à Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE um grande diferencial no atendimento
à formação continuada na região.
A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE busca seu aprimoramento
continuamente, objetivando manter a qualidade do ensino, promovendo a atualização do
corpo docente e ofertando uma infraestrutura diferenciada que ofereça a cada curso
laboratórios e recursos pedagógicos necessários à otimização do processo ensinoaprendizagem.
Em seu processo educacional, a Instituição busca se desdobrar tanto nas dimensões de
transmissão da cultura e do conhecimento, quanto à construção das potencialidades das
pessoas que compõem a comunidade acadêmica; nas críticas acerca do contexto, nas
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possibilidades e necessidades de modificação da realidade social; tudo isso, acaba por
modificar, mobilizar, sensibilizar os usos e costumes de um povo em prol do bem coletivo.
Com funcionamento em dois campi universitários no município de Governador
Valadares/MG onde está localizada, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE possui
uma rede de serviços comunitários em espaços próprios, tendo dentre outros espaços: a
Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz e a Biblioteca Setorial com um acervo constituído de
materiais em diversos formatos, que abrange os vários campos do conhecimento, com
concentração nas áreas dos cursos ministrados na Instituição, além de uma eficiente base de
dados que pode ser consultada através da internet.
Possui diversas Clínicas Odontológicas que atendem a comunidade por intermédio de
programas de atenção específica aos idosos, às gestantes e aos bebês. É considerada referência
nacional e internacional em atendimento a pacientes especiais e conta com uma equipe
multidisciplinar altamente qualificada, no Polo Integrado de Assistência Odontológica ao
Paciente Especial – PAOPE.
Possui um Ambulatório de Lesões, também unidade de referência para toda a região,
oferecendo atendimento à comunidade no diagnóstico, acompanhamento, tratamento e na
prevenção de feridas. Conta ainda com dois laboratórios de Anatomia Humana, equipados
com peças anatômicas; além do Laboratório de Microbiologia, Parasitologia e de Imunologia,
que dão suporte a vários cursos da área da saúde e das ciências humanas. Há também
laboratórios de habilidades específicas para o Curso de Medicina, totalmente equipados para a
prática dos conhecimentos teóricos vivenciados em sala de aula.
A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem ainda como diferencial uma
completa estrutura para a prática de esportes, denominada Centro Esportivo UNIVALE –
CEU. Nesse espaço, o Curso de Educação Física atende crianças de família de baixa renda
dos bairros vizinhos, na Escola de Esportes nas modalidades de Tênis e Futebol.
Além disso, a Universidade Vale do Rio Doce possui auditórios no Edifício Pioneiros,
com ambientes multimídia, climatizados e confortáveis para a realização de eventos
acadêmicos; o Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva, com capacidade para cerca de 700
(setecentas) pessoas, que abriga grandes eventos e atividades culturais; o Centro de Feiras e
Eventos Vicente Guabiroba – Unicentro, onde são realizados grandes eventos da cidade,
como a Mostra Empresarial do Leste Mineiro – Expoleste.
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A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem ainda o Centro de Fisioterapia,
com uma moderna estrutura, para atender a pacientes da comunidade e o Centro de
Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia – CAIGG, programa que tem caráter
interdisciplinar, que visa promover, por meio da atenção multidisciplinar e capacitada,
qualidade de vida e bem-estar aos idosos da região.
O Serviço de Psicologia Aplicada – SPA realiza atendimentos de baixo custo a
adultos, crianças e famílias, além de orientação vocacional, psicologia escolar e jurídica. A
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE possui convênio com a Secretaria Estadual de
Segurança Pública, por meio do qual a Instituição realiza um trabalho de humanização no
atendimento psicológico inicial dos familiares das vítimas que chegam no Instituto Médico
Legal - IML de Governador Valadares. O atendimento é feito pelos alunos do curso de
Psicologia, sob supervisão dos professores.
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
são espaços em que a comunidade encontra apoio e esclarecimento para conduzir questões
legais e jurídicas, dentre outras.
O Núcleo Universitário de Empreendedorismo – NUVEM

é um ambiente inovador

criado com o propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio acadêmico e
promover o desenvolvimento social e econômico da microrregião de Governador Valadares.
O NUVEM tem como objetivo gerir a política de inovação tecnológica da Universidade Vale
do Rio Doce - UNIVALE, fomentando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares de
inovação que satisfaçam as demandas sociais, econômicas e tecnológicas da região.
O Espaço Integrador das Engenharias - ELO da Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE constitui-se em um ambiente de apoio na formação de estudantes e na formação
docente que visa ampliar a inserção das Engenharias, além de ser um espaço de fomento das
discussões sobre a formação do engenheiro na comunidade valadarense e na região.
O Escritório Modelo é uma iniciativa do Curso de Arquitetura e Urbanismo em
parceria com os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental e Engenharia
Elétrica com a finalidade de dar suporte e complementação às atividades acadêmicas dos
cursos, unificando atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de possibilitar estágios aos
discentes na área de Arquitetura e Urbanismo e das Engenharias. Esse espaço tem como
objetivo principal o aprimoramento da formação de qualificação profissional nas áreas ligadas
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aos cursos envolvidos, mediante realização de atividades de estudo, pesquisa, prestação de
serviços de consultoria e assessoria e serviços tecnológicos que integrem projetos, convênios
ou parcerias de interesses dos cursos envolvidos visando o desenvolvimento de serviços e a
melhoria da qualidade das atividades acadêmicas.
Por tudo isso, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE / FPF traz a tradição de
mais de 50 (cinquenta) anos de atuação no Ensino Superior, refletindo a qualidade do ensino
ofertado na ocupação, pelos egressos, de importantes postos de trabalho com uma atuação
profissional e cidadã relevante e reconhecida tanto na região em que se insere como em todo o
país.
Busca continuamente, como entidade educadora, a função de mediadora e promotora
de reflexões de como utilizar o conhecimento para a elaboração de estratégias na promoção da
saúde, da paz e do bem-estar de toda a comunidade regional.
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.
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

Grau

Modalidade

Nota ENADE

CPC - Ano

CC - Visita

IDD

Administração

Bacharelado

Presencial

2 - 2015

2 - 2015

3 - 2011

2 - 2009

Agronegócio

Tecnológico

Presencial

3 - 2016

3 - 2016

4 - 2017

3 - 2016

Agronomia

Bacharelado

Presencial

3 - 2016

2 - 2016

3 - 2008

4 - 2016

Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado

Presencial

2 - 2017

2 - 2017

4 - 2018

3 - 2017

Ciência da Computação

Bacharelado

Presencial

2 - 2017

2 - 2017

2 - 2010

-

Ciências Contábeis

Bacharelado

Presencial

3 - 2015

3 - 2015

4 - 2014

3 - 2009

Com. Social - Jornalismo

Bacharelado

Presencial

3 - 2015

3 - 2015

3 - 2011

-

Direito

Bacharelado

Presencial

1 - 2015

2 - 2015

4 - 2015

4 - 2009

Educação Física

Licenciatura

Presencial

3 - 2017

2 - 2017

3 - 2018

3 - 2017

Educação Física

Bacharelado

Presencial

-

-

3 - 2015

-

Enfermagem

Bacharelado

Presencial

4 - 2016

3 - 2016

2 - 2009

4 - 2016

Engenharia Civil

Bacharelado

Presencial

2 - 2017

2 - 2017

4 - 2018

3 - 2017

Eng. Civil e Ambiental

Bacharelado

Presencial

2 - 2017

2 - 2017

4 - 2018

2 - 2017

Engenharia Elétrica

Bacharelado

Presencial

2 - 2017

2 - 2017

3 - 2017

3 - 2017

Engenharia de Produção

Bacharelado

Presencial

2 - 2017

2 - 2017

3 - 2014

2 - 2017

Farmácia

Bacharelado

Presencial

3 - 2016

3 - 2016

3 - 2013

3 - 2016

Fisioterapia

Bacharelado

Presencial

3 - 2016

3 - 2016

3 - 2013

3 - 2016

Gestão Pública

Tecnológico

Presencial

2 - 2015

-*

4 - 2016

-

Presencial

2 - 2014

3 - 2014

3 - 2015

3 - 2008

Letras - Português/Inglês

Licenciatura

Medicina

Bacharelado

Presencial

-

-

4 - 2011

-

Nutrição

Bacharelado

Presencial

2 - 2013

SC - 2013

4 - 2013

3 - 2007

Odontologia

Bacharelado

Presencial

2 - 2016

3 - 2016

3 - 2016

3 - 2016

Pedagogia

Licenciatura

Presencial

3 - 2017

3 - 2017

5 - 2018

3 - 2017

Produção Publicitária

Tecnológico

Presencial

Curso novo. Sem ENADE

4 - 2015

-

Psicologia

Bacharelado

Presencial

3 - 2004

3 - 2009

Publicidade e Propaganda

Bacharelado

Presencial

Sistemas de Informação

Bacharelado

Presencial

Administração

Bacharelado

EaD

3 - 2015

3 - 2015

Curso Novo. Sem ENADE
2- 2017

2 - 2017

5 - 2005

-

-

-

3 - 2017
-
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Engenharia Civil

Bacharelado

EaD

-

-

-

-

Gestão de Rec. Humanos

Tecnológico

EaD

-

-

-

-

Sistemas de Informação

Bacharelado

EaD

-

-

-

-

Obs: * - O curso não teve o CPC publicado nos INDICARES DE QUALIDADE DO INEP/MEC, teve
apenas a Nota da prova ENADE publicada no relatório anexo da Portaria INEP Nº 209/2017

4

PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO

A Autoavaliação Institucional, instituída pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES fundamenta-se na
necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da
expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade
acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos seus compromissos e
responsabilidades sociais. Por se tratar de uma lei federal, o SINAES representa uma política
de Estado para a avaliação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras, a orientar as
políticas de governo para tal fim.
O SINAES integra modalidades de instrumentos de avaliação, a serem aplicados em
diferentes momentos. Uma dessas modalidades é a Avaliação das Instituições de Educação
Superior – AVALIES, centro de referência e articulação do sistema de avaliação que se
desenvolvem em duas etapas principais: a Autoavaliação – coordenada pela Comissão
Própria de Avaliação – CPA de cada IES, a partir de setembro de 2004 e a Avaliação
externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas
pela CONAES.
A Autoavaliação ou Avaliação Interna, realizada por meio da Comissão Própria de
Avaliação da Universidade Vale do Rio Doce – CPA/UNIVALE é um processo constante,
orientada pelas dirtetrizes e pelo roteiro da Autoavaliação Institucional da CONAES. visa
identificar os pontos positivos e em quais os pontoa a Universudade de avançar, e propor
medidas que melhorem a qualidade de toda a estrutura e ações vinculadas ao ensino e à
aprendizagem, contando com a a participação ativa dos diversos setores da Instituição.
A Avaliação Externa, realizada pela comissões designadas pelo INEP tem como
referências os padrroes de qualidade para a educação superior expressos nos instrumentos de
avaliação e os relatórios de autoavaliações. O processo de avaliação externa se orenta por uma
visão multidimensional que busque integrar suas naturezas formativa e de regulação numa
prespectiva de globalidade.
O processo de autoavaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional,
instituído pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, tem como concepção basilar a
Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que fundamenta o Sistema Nacional da Avaliação da
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Educação Superior – SINAES na busca da melhoria da qualidade da educação superior,
utilizando-se como variáveis os segmentos ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão,
responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da Instituição, corpo docente e
estrutura física, na perspectiva das melhorias e do aprimoramento da eficácia institucional,
efetividade acadêmica e social e da afirmação da autonomia e da identidade institucional.
Para implementação da autoavaliação institucional, a Universidade Vale do Rio
Doce – UNIVALE conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por
representantes do corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e comunidade
externa.
A CPA/UNIVALE, busca desenvolver uma cultura de avaliação, sensibilizando a
comunidade acadêmica sobre a necessidade das avaliações, integrando-as aos processos de
planejamento de ações futuras, fornecendo subspidios na esfera administriva e pedagógica, a
fim de promover o autoconhecimento e o aprimoramento da qualidade do ensino, para
pesquisa, da extensão e da gestão
É um processo ético, coletivo, participativo, com informações válidas e confiaveis,
cooperativo e coerente com o PDI da Universidade. Avalia a Instituição como um todo,
assegurando uma participação responsável com indicativos que possibilitem a implementação
de mudanças em todos os segmentos envolvidos e o uso efetivos dos resultados.
A metodologia utilizada no processo de autoavaliação segue as orientações gerais do
SINAES e prevê as seguintes: preparação, sensibilização, desenvolvimento, consolidação da
avaliação, devolutivas dos resultados e acompanhamento das melhorias propostas.
A autoavaliação da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE é realizada
utilizando-se do questionário on line como procedimento metodológico e contempla
abordagem quali-quantitativa da avaliação.
As questões contidas na autoavaliação são propostas em conformidade com a Lei
10.861/2004 que definiu as dez dimensões institucionais para a avaliação das IES,
contempladas no roteiro de autoavaliação institucional, publicação da CONAES/INEP.
A autoavaliação na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE obedece à seguinte
lógica: Planejamento das atividades, sensibilização da comunidade para reflexão sobre o
processo de autoavaliação pela CPA –Comissão Própria de Avaliação e equipe; Envolvimento
dos funcionários de todos os setores na construção das dimensões a serem avaliadas;
Participação ativa dos dirigentes da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE em relação
ao apoio institucional necessário à seriedade do processo; Processamento dos dados coletados
por equipe especializada em assegurar a validade da informação; Utilização dos resultados na
implementação de melhorias sinalizadas, sendo estas melhorias transformadas em ações a
serem alcançadas em curto, médio e longo prazos destinadas à superação das dificuldades e ao
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aprimoramento institucional; Divulgação dos resultados por meio de ações da Comissão
Própria de Avaliação.
Para cada uma das 10 Dimensões previstas, a Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE estabeleceu para o período de vigência do PDI os objetivos, as metas e as ações a
serem desenvolvidas, bem como os respectivos indicadores de desempenho e os setores
responsáveis para cada ação prevista.
As atividades previstas possuem características diversas, sendo algumas de caráter
permanente e outras que, por suas características, possuem um fim em si mesmas.
Considerando os diversos atores da instituição, o processo de autoavaliação
envolve: a Avaliação da instituição pelos discentes – Aspectos Gerais do Curso; Atuação
da Coordenação do Curso; Desempenho Docente; Atuação dos Gestores da Universidade;
Infraestrutura Física Setores Administrativos e Acadêmicos, a Avaliação do desempenho dos
alunos nas atividades de ensino e de aprendizagem - Disciplinas/módulos; Estágio;
Atividades complementares; TCC; Participação em eventos; Participação em projetos de
pesquisa/iniciação científica e Participação em projetos e atividades de extensão, a Avaliação
docente sobre a instituição e sobre o corpo docente - Aspectos Gerais do Curso; Atuação
da Coordenação do Curso; Desempenho Docente; Atuação dos Gestores da Universidade;
Infraestrutura Física eSetores Administrativos e Acadêmicos
Como um processo contínuo, democrático e de caráter participativo a avaliação
institucional envolve todos os segmentos da comunidade universitária (docente, discente,
técnico-administrativo) e representantes de segmentos da comunidade externa. Todos são
responsáveis pela condução do processo, ora participando das discussões, estudos, construção
de materiais e instrumentos, ora avaliando e sendo avaliados.
Depois de obtidos os dados das dimensões avaliadas, a CPA efetua uma primeira
análise e emite relatório analítico sobre a etapa cumprida. Com base nesse relatório,
é desenvolvido um fórum de discussão com as partes envolvidas no aprofundamento da
análise, identificação de causas, efeitos e soluções de melhoria (quando for o caso), gerando
um relatório final da etapa a ser encaminhado para homologação da CPA e Reitoria, com
atividades e ajustes que deverão ser implementados.
Os relatórios, contendo os resultados e diagnósticos apresentados nas avaliações,
servem de referência para a atualização do PDI, bem como são utilizados na orientação dos
planos de ensino, de cursos e discutidos com os parceiros institucionais, objetivando atualizálos a partir da troca de informações e experiências vivenciadas no mundo do trabalho.
Todos os procedimentos do processo de autoavaliação institucional são imparciais e
tratados com critérios éticos.
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Os relatórios de CPA, bem como as ações sugeridas e as ações desenvolvidas, são
partilhados com a comunidade acadêmica através de reuniões com a coordenação, docentes,
discentes e gestão, e também são divulgados no site institucional.

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 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
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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.

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 – 2018.

8 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UNIVALE 2018
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
19

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
Área (M²)

Campus
Armando Vieira (Campus I)

Terreno
12349,14

Construída
5767,10

Antônio Rodrigues Coelho (Campus II)

627237,80

45517,07

63 9286,94
Total
Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes - SEPLAM

51284,17

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
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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 avaliação global da Universidade. Foram analisados documentos e relatórios emitidos
por diferentes setores da universidade.
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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
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
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Técnicos administrativos) quanto institucional, pelo fato de colocarem todos os atores em um
processo de reflexão e autoconsciência.
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 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.
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA/UNIVALE
AVALIAÇÕES REALIZADAS 2016 a 2018
¤ Relatórios de Autoavaliação Institucional - UNIVALE
AUTOAVALIAÇAO INSTITUCIONAL
Relato Institucional /Relatório de Auto Avaliação

MÊS/ANO
Março/2017

23

Institucional UNIVALE 2016
Relato Institucional /Relatório de Auto Avaliação
Institucional UNIVALE 2017
Relato Institucional /Relatório de Auto Avaliação
Institucional UNIVALE 2018

Março/2018
Março/2019

¤ Relatórios de Avaliação / Cursos de Graduação
CURSO
MÊS / ANO
Agronomia
Outubro/2016
Arquitetura e Urbanismo
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018 –
Ciências Contábeis
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 - Maio/2018
Comunicação Social - Jornalismo
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017
Direito
Maio/2016 – Maio/2017 - Julho/2017 - Maio/2018
Educação Física - Bacharelado
Maio/2016 - Maio/2017 - Julho/2017 –Maio/2018
Educação Física – Bach. Novo Título Maio/2016 – Maio/2017 - Julho/2017 – Maio/2018
Educação Física - Licenciatura
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017
Enfermagem
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 - Outubro/2018
Engenharia Civil
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017- Outubro/2018
Engenharia Civil e Ambiental
Outubro/2016 - Julho/2017 - Outubro/2017- Outubro/2018
Engenharia de Produção
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017
Engenharia Elétrica
Outubro/2016 - Julho/2017 - Outubro/2017
Farmácia - Formação Generalista
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017- Outubro/2018
Fisioterapia
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017- Outubro/2018
Jornalismo - Bacharelado
Outubro/2016 - Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018
Letras
Outubro/2016
Medicina
Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018
Nutrição
Outubro/2016 - Julho/2017 - Outubro/2017 - Outubro/2018
Odontologia
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 - Outubro/2018
Pedagogia
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 - Outubro/2018
Psicologia
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018
Publicidade e Propaganda – Bac.
Outubro/2016 - Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018
Sistemas de Informação
Maio/2016 - Maio/2017 - Julho/2017 - Maio/2018
Superior Tec. em Agronegócio
Outubro/2016 – Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018
Superior Tec. em Gestão Pública
Outubro/2016
Superior Tec. em Prod. Publicitária
Outubro2016
¤ Relatórios de Avaliação / Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu/Pesquisa de Intenção
CURSO
MÊS/ANO
Mestrado em Gestão Integrada do Território –
Março 2016
Stricto Sensu
Direito Processual – Lato Sensu
2016
Docência do Ensino Superior - Lato Sensu
2017
Gestão de Políticas Públicas - Lato Sensu
2016
Ortodontia – Lato Sensu
2016
Relatório da Pesquisa de Intenção de Oferta de Maio 2018
Cursos de Pós-graduação
¤ Relatórios de Avaliação / Outros
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RELATÓRIO
Estágio Curricular Supervisionado Odontologia
Seminário Integrador - Odontologia

MÊS / ANO
Maio/2016 – Novembro/2016 – Maio 2018

Setor: Secretaria Acadêmica
Setor: Tesourarias
Setor: Bibliotecas - UNIVALE
Setor: Sala das Coordenações/Professores Campus II
Setor: Sala das Coordenações – Campus I
Setor: Serviço de Apoio ao Estudante – SAE /
ESPAÇO A3
Avaliação do Programa de Capacitação de
Professores Recém-contratados UNIVALE.
Módulo II: Coordenador de Curso
Avaliação do Programa de Capacitação de
Professores

Maio/2016 – Novembro/2016 - Maio/2017Novembro/2017 – Novembro /2018
2016 – 2017 - 2018
2016 – 2017 - 2018
2016 – 2017 - 2018
2016 – 2017- 2018
2016 – 20167- 2018
2016 – 2016 - 2018
Março/2016 – Março/2017 – Março /2018

Março/2016 - Março/2017 – Março 2018

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

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
DIMENSÃO VIII – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO
AOS
PROCESSOS,
RESULTADOS
E
EFICÁCIA
DA
AUTOAVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL.
Objetivo 1: Manter processo de Gestão por Resultado focado nos indicadores de qualidade
definido pelo MEC e nas metas estratégicas da UNIVALE.
Meta: Cultura do Planejamento, Acompanhamento da Execução e Avaliação das Metas e Ações
previstas no PDI implantada na UNIVALE em todos os setores administrativos e acadêmicos.
(PDI 2014-2018 – página 150).
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 - 2017
Realização de avaliações de todos os Cursos de Graduação da
UNIVALE.
Emissão de Relatórios de avaliações de todos os Cursos de
Graduação da UNIVALE.
Realização de Pesquisa de Intenção de oferta para Cursos de Pósgraduação em todos os Cursos de graduação da UNIVALE de

Participação em congressos,
eventos e encontros das
Comissões
Próprias
de
Avaliação promovidos pelo
MEC.
Otimização da divulgação dos
resultados das avaliações.
Reestruturação dos Instrumentos
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todos os Cursos de Graduação da UNIVALE.
Emissão de Relatórios da Pesquisa de Intenção de oferta para
Cursos de Pós-graduação em todos os Cursos de graduação da
UNIVALE de todos os Cursos de Graduação da UNIVALE.
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 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.

de avaliação utilizados nos
processos avaliativos.
Elaboração de instrumentos de
avaliação dos Cursos de
Graduação a Distância
Avaliar e emitir relatórios dos
Cursos de graduação a distância

Objetivo 2: Consolidar o processo de Avaliação Institucional em articulação com o SINAES.
Meta: Avaliação institucionalizada. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –
páginas 150 e151).
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 ESPAÇO A3
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
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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, a construção e disseminação de conhecimento e a
transformação da sociedade, a partir da produção e socialização de saberes
sobre desenvolvimento regional, pautada na melhoria das condições de vida
do homem e do contexto ambiental”.
Trabalhando com a perspectiva de honrar sua Missão dentro de um minucioso e
amplo Planejamento Institucional com foco nos resultados, reestruturando os cursos e setores
visando o fortalecimento da instituição, a UNIVALE entende que um PDI consistente tem
importância fundamental no crescimento estratégico da Universidade.
O processo de elaboração compartilhada do novo PDI para vigência 2019-2023,
aconteceu durante o ano de 2018 e se deu com base na análise e avaliação do PDI anterior,
utilizou-se a metodologia participativa denominada World Café com a contribuição da
Comunidade interna e externa. Além disso, foram realizadas várias reuniões com os diversos
segmentos da Instituição, com muitas discussões que subsidiaram o documento e também
houve a socialização do mesmo por meio do site institucional para ampla contribuição de
todos. Assim o PDI é fruto de construção coletiva, em que a contribuição de todos os
segmentos da comunidade acadêmica possibilitou projetar o futuro e valorizar as conquistas e
processos vivenciados até então.
Sua elaboração e atualização fundamentam-se na concepção de planejamento “como
processo permanente de reflexão e ação, flexível e dinâmico”. Tal documento assume as
atribuições de prever, organizar, reorganizar, coordenar e avaliar as ações estabelecidas nos
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processos administrativos, racionalizar os processos e o uso dos recursos, além de apoiar as
ações institucionais ao longo do tempo.
A estruturação do PDI da Universidade Vale do Rio Doce define-se pelos elementos
constantes do artigo 21 do Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017 e pelas orientações
dos instrumentos de Avaliação do INEP. Busca consolidar as funções da instituição, cujo foco
central é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão interligados com seu
compromisso social no desenvolvimento sustentável, na igualdade de condições de acesso e
permanência do discente na Instituição e no fortalecimento dos convênios, acordos de mútua
cooperação, contratos e diálogos com a comunidade.
O Plano é flexível, sujeito à atualização e às mudanças face à dinâmica processual da
educação, do contexto socioeconômico, legal e cultural e dos macrocenários que para ela se
configuram, como instituição de ensino superior privado, sem perder o foco em sua missão
institucional.
Tais diretrizes são fruto de uma profunda análise dos cursos ofertados pela
Instituição, visando a definição de estratégias – amplamente discutidas com a mantenedora –
para o fortalecimento destes, construindo ferramentas que permitam reduzir a evasão de
discentes através de processos que atendam suas necessidades e expectativas.
A oferta de cursos de pós-graduação foi definida a partir da análise das demandas do
mercado de trabalho regional e por meio de consulta aos alunos concluintes e egressos.
Foram adotadas e aprimoradas metodologias alternativas, levando em consideração aspectos
didáticos associados às novas tecnologias e inovações das áreas do conhecimento seja para a
graduação, seja para a pós-graduação, além do fortalecimento dos cursos na modalidade a
distância.
Do ponto de vista da extensão, foi realizado um trabalho efetivo junto aos cursos,
identificando as ações extensionistas presentes nas disciplinas, com vistas a fortalecer a
curricularização da extensão e padronização/normatização da prestação de serviços à
comunidade nas diferentes áreas de conhecimento.
A Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação efetuou um trabalho de aproximação da
pesquisa aos cursos de graduação e pós-graduação, incentivando a participação efetiva no
Simpósio de Pesquisa e atividades de iniciação científica. 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.
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Objetivando os cuidados e respeito à diversidade, a UNIVALE possui disciplinas em
todos os cursos de graduação que atendem a legislação, trabalhando o conteúdo conforme a
Lei N° 11.645 de 10.03.2008 e à Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, com a
inclusão da Temática da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas disciplinas e
atividades curriculares dos cursos. Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, e em
atendimento à Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e ao Decreto n. 4.281 de 25 de junho de
2002, há a integração da Educação Ambiental às disciplinas dos cursos de modo transversal,
contínuo e permanente. Além disso todos esses temas são valorizados nas ações de extensão
e nas temáticas de eventos e do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica.
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.

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. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 120 e 121).
Cumprimento da Meta: SIM ( X ) NÃO (

) EM PARTE (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Utilização da metodologia do World Café com a
comunidade interna e externa para a construção do
novo PDI da Universidade, fazendo reflexão sobre a
missão, visão e valores nas diversas ações da
comunidade acadêmica.

)

Ações de Melhorias Propostas
- Implantar o novo site da UNIVALE com
novo formato das informações institucionais.
- Analisar/estudar e divulgar os documentos de
referência do MEC/INEP e demais legislações
educacionais junto ao Curso de Medicina para
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Construção compartilhada do novo PDI da
Universidade, vigência 2019-2023.
Solicitação de elaboração do novo Site da
UNIVALE, o colocando de forma mais objetiva e
com destaque em nossa missão.
Revisão semestral do Manual do Aluno.
Publicação da Portaria de Renovação de
Reconhecimento do Curso de Engenharia Elétrica
com nota 3 em 19/09/2018.
Recepção da Comissão de Avaliação do MEC/INEP
para renovação de reconhecimento do Curso de
Engenharia Civil com nota 4.
Recepção da Comissão de Avaliação do MEC/INEP
para renovação de reconhecimento do Curso de
Engenharia Civil e Ambiental com nota 4.
Recepção da Comissão de Avaliação do MEC/INEP
para renovação de reconhecimento do Curso de
Pedagogia com nota 5.
Recepção da Comissão de Avaliação do MEC/INEP
para renovação de reconhecimento do Curso de
Arquitetura e Urbanismo com nota 4.
Publicação de portaria renovando o reconhecimento
dos Cursos de Fisioterapia e Farmácia.
Contratação de empresa para reformular o Site da
UNIVALE para dar o devido destaque da MISSÃO,
VISÃO e VALORES da UNIVERSIDADE e
também para a disponibilização dos documentos
institucionais para, em atendimento á Lei
13168/2015
Sensibilização da comunidade acadêmica quanto os
aspectos legais e éticos da Sistema Nacional de
Avaliação com treinamento com Coordenadores e
NDE’s, além dos gestores da UNIVALE tendo em
vista os novos instrumentos de avaliação.
Elaboração e distribuição da Agenda do
Coordenador com o objetivo de auxiliar a
Coordenação dos cursos na execução de
procedimentos rotineiros relacionados à gestão.
Definições e cumprimento de Encontros mensais
com todos os coordenadores e gestores.
Alinhamento dos Planos de Gestão dos Cursos e
Setores em função da metas e objetivos do PDI.
Reflexão e exercício com os gestores sobre
orçamentos autossustentáveis. Ação realizada em
conjunto durante o Planejamento Acadêmico com
vistas à construção do orçamento de cada curso
Colaboração do NEaD em reuniões de estudo dos
instrumentos de avaliação de cursos do INEP/MEC.
Realização de Grupos de estudos dos documentos
de referência do INEP/MEC e legislação
educacional.

seu reconhecimento.
- Atualizar o programa de capacitação de
docentes e PTA da Instituição.
- Implantar fluxo de revisão de textos
institucionais em consonância com os termos e
fundamentos do PDI.
- Criação de uma pasta compartilhada online
com as principais legislações educacionais
vigentes
- Colocar a missão, a visão e os valores em
destaque no site da UNIVALE
- Criar um crachá para os colaboradores com
destaque para a missão da UNIVALE.
- Implementar e manter um processo continuo
de sensibilização a comunidade acadêmica
quanto aos aspectos legais e éticos do Sistema
Nacional de Avaliação.
- Revisão do site quanto à disponibilização dos
documentos institucionais para atendimento à
Lei 13168/2015
- Acompanhar o processo de divulgação os
documentos de referência do MEC/INEP e
demais legislações educacionais junto aos
gestores institucionais, realizado pelo GEPE e
coordenadores de curso.
Formulários e Projetos de Pesquisa e Extensão
– Deverão constar na folha de rosto o vínculo
/dimensão em atendimento ao PDI (dimensões
II e III, conforme o caso).
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Divulgação da missão da UNIVALE no AVA
UNIVALE (www.ead.UNIVALE.br)
Todos os colaboradores foram capacitados, por
meio de formação junto aos núcleos, para
conhecimento, análise e interpretação dos
documentos de referência MEC/INEP e demais
órgãos reguladores, perfazendo um total de 40 horas
de atividades.
Sensibilização da comunidade acadêmica para
cumprimento dos aspectos legais e éticos do
Sistema Nacional de Avaliação.
Revisão da ata padrão UNIVALE, para inclusão da
missão.
Súmula e projeto pedagógico de Pós- graduação –
Consta na folha de rosto o vínculo / dimensão em
atendimento ao PDI.
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
DIMENSÃO 1- MISSÃO E O PDI
Objetivo 2: Implementar o PDI.
Meta: Utilizar o PDI como documento de referência para as ações institucionais. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 121 ).
Cumprimento da Meta: SIM ( X ) NÃO (

) EM PARTE (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Utilização mais responsável do programa de
orçamento institucional.
Revisão das metas institucionais para a construção
do novo PDI.
Revisão do vídeo institucional para ressaltar as
ações dos diversos cursos alinhadas com o PDI.
Consulta frequente ao PDI para realização e
proposição de ações relacionadas às atividades de
EaD na UNIVALE.
Elaboração de relatórios e plano de trabalho
conforme as dimensões e metas do PDI.
Padronização do Plano de Trabalho seguindo a
sequência de dimensões e metas do PDI.
Atualização dos PPC com base no PDI.
Realização de curso “Comunicação de alto
impacto” destinado aos coordenadores e gestores
da instituição com o objetivo de melhorar os
processos comunicacionais na gestão do curso.
Acompanhamento do planejamento orçamentário
dos coordenadores para garantir a sustentabilidade
econômica e financeira dos cursos.

)

Ações de Melhorias Propostas
Estabelecer cronograma de monitoramento do
cumprimento das metas do PDI
Solicitar novamente a contribuição da
comunidade acadêmica no texto final do PDI.
Aprovar o novo PDI no Conselho
Universitário.
Dar ampla divulgação junto à comunidade
acadêmica do novo PDI devidamente
aprovado.
Salvar os quadros de ações do PDI no Google
Drive
para
avaliação
sistemática
e
monitoramento visando o cumprimento das
metas e ações previstas no PDI.
Constar no Plano de Trabalho de cada setor.
Dar continuidade a vinculação dos 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
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8.4.2 DIMENSÃO 3: Responsabilidade Social da Instituição

A responsabilidade social é parte integrante dos princípios e diretrizes da
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. Seu compromisso social se manifesta não
apenas dentro do campus, através do ensino, e da pesquisa, mas também, e cada vez mais,
mediante sua presença e atuação nas comunidades que a circundam, através da extensão e das
atividades comunitárias.
Segundo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES/MEC
em seu Instrumento de Avaliação Institucional, “A Responsabilidade Social refere-se às ações
da instituição (com ou sem parceria) que contribuem para uma sociedade mais justa e
sustentável, considerando trabalhos, ações, atividades, projetos e programas desenvolvidos
voltados à comunidade, objetivando a inclusão social, o desenvolvimento econômico e a
melhoria da qualidade de vida e da infraestrutura local”.
Não obstante a isso, norteada por este instrumento, a UNIVALE tem desenvolvido
ações sociais, sistematicamente, democratizando assim, o acesso à educação, à saúde, à
sustentabilidade, à tecnologia, à cultura e ao lazer. Tais ações permitem um atendimento
focado no resgate da cidadania e se pauta no direito do cidadão aos serviços de cunho social,
além de permitir aos acadêmicos uma formação holística e vivência da realidade social.
Por sua natureza de Instituição de Ensino Superior Comunitária, em consonância
com seu PDI 2019/2023, o qual está fundamentado nas políticas sociais e educacionais, a
UNIVALE

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 à comunidade.
Atua de forma permanente por meio de programas e projetos de extensão, de ação
comunitária e prestação de serviços, direcionados prioritariamente à população de baixo poder
aquisitivo e/ou em situação de vulnerabilidade social, de forma complementar ao poder
público, realizando um trabalho de grande relevância junto à comunidade na qual está
inserida.
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
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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.
Desta forma reafirma que seu maior compromisso social é o desenvolvimento pleno
e com qualidade de sua própria missão e objetivos, que contribui para a construção de uma
sociedade mais justa, cujos pressupostos básicos estabelecem um novo e diverso mercado de
relações, novas formas de organização e de critérios e qualidades fortalecidas no ser humano.
A expressão compromisso social geralmente é atribuída à responsabilidade social da
universidade, estando este contemplado nos instrumentos norteadores da instituição.
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.
Em relação à infraestrutura, a universidade oferece 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.
Evidencia-se nas ações extensionistas da UNIVALE a afirmação do seu caráter
comunitário e de responsabilidade social, uma vez que estabelece uma ponte de ligação entre
a universidade e a comunidade, devolvendo a esta o conhecimento, e junto a ela, propondo a
transformação e o desenvolvimento. Os atendimentos às exigências se limitam à sua atuação,
que muitas vezes ocorre de forma criativa e aliada ao poder público, não extrapolando a este,
que tem a obrigação de garantir a educação, saúde, trabalho, inclusão.
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Dessa maneira, a formação comprometida com o desenvolvimento educacional,
cultural, econômico, tecnológico e social, bem como com a dignidade humana, faz parte da
educação com responsabilidade social na instituição.

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
DIMENSÃO III – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, CONSIDERADA
ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À SUA CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO À
INCLUSÃO SOCIAL, AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, Á DEFESA DO
MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO
PATRIMÔNIO CULTURAL.
Objetivo: Manter ações de responsabilidade social nos seguintes campos:
I-

Desenvolvimento Econômico e 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 137 a 138).
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Cumprimento da Meta: SIM

( X )

NÃO (

) EM PARTE (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Projetos de pesquisa, dissertações do GIT e teses do DINTER
em desenvolvimento focados nos temas vinculados às demandas
econômicas, tecnológicas e sociais da região de inserção da
UNIVALE.
- Aprovação de Projetos de Pesquisa focados nas demandas da
região de inserção da UNIVALE

)

Ações de Melhorias Propostas

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

(X)

NÃO (

) EM PARTE (

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

Assessoria e acompanhamento ao projeto institucional
de extensão “Rede Solidária: Natureza Viva”.
Elaboração de proposta de parceria com a
UFOP/Mariana (MG) na edição de um jornal sobre as
demandas ambientais ligadas ao Rio Doce.
Produção de material educativo - cartilhas e livros
projeto Natureza Viva

1- Incentivar a proposta de ações de defesa

do meio ambiente pelos cursos.
2- Estudo de viabilidade de oferta de curso
de Pós Graduação Lato Sensu em
Governança e Recursos Hídricos em
parceria com órgãos governamentais e não
governamentais.

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).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta

) EM PARTE ( X )

Ações de Melhorias Propostas

Realização do 5º Fórum de Extensão Universitária Implementar a criação de uma Revista
(evento anual).
Científica da PROPEX
Discussão sobre a criação da Revista Científica da Realizar o 6º Fórum de Extensão
PROPEX.
Universitária.
Divulgação das ações de extensão no site da
UNIVALE
e
em
outras
mídias
institucionais.
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 Afrobrasileira e Indígena nas disciplinas e atividades curriculares dos cursos. (Consultar Ações e
Indicadores de desempenho do PDI – páginas 137 a 138).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM PARTE (

)
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Ações realizadas para cumprimento da Meta
Realização do primeiro Café cultural “Entrelaços”, com
a participação de estudantes, professores, gestores e
comunidade externa.
CURSO DE ARQUITETURA
A valorização da “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros,
identidades e etnias no Curso de Arquitetura e
Urbanismo é contemplada de forma transversal por
meio das atividades desenvolvidas no âmbito das
disciplinas e também nos projetos de extensão
promovidos ao longo do curso.
Desta forma, fomenta-se um debate que envolve
questões importantes para uma 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 e
sua participação na formação da sociedade brasileira.
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- O curso de Ciências Contábeis trabalha questões
temáticas abordando cultura afro-brasileira e indígena
na disciplina Ética e Legislação Profissional,
ministrada, atualmente, pela professora Líbia Monteiro
Martins (lotada no curso de Psicologia), com os alunos
do 3º período. São realizadas ações envolvendo
cidadania, por meio do projeto denominado Ética e o
Homem, que busca estimular a cidadania, uma vez que
os estudantes desempenham seu papel de cidadão ao
ajudar instituições escolhidas pelos próprios, cujo foco
principal é a solidariedade, o respeito, a determinação, a
responsabilidade e a transparência. O professor Marcelo
Lopes Bello Coelho também aborda a temática, por
meio de discussões, em sala de aula, na disciplina
Teoria Geral da Contabilidade, dando enfoque à
alteridade, já que as relações profissionais devem ser
pautadas levando-se em consideração a aceitação, a
compreensão, o respeito e a inclusão das questões
étnicas, ou seja, da diferenciação que ocorre em função
de aspectos culturais, históricos, linguísticos, raciais,
sociais, sexuais, artísticos e religiosos. Esse diálogo
acontece por meio de mesa redonda.
CURSO DE DIREITO
- Buscamos atender ao disposto na Lei N° 11.645 de
10.03.2008 e na Resolução CNE/CP N° 01, de 17 de
junho de 2004, com a inclusão da temática da história e
cultura afro-brasileira e indígena nas disciplinas e
atividades
curriculares
dos
cursos;
- Ações realizadas através do PPC do Curso de direito
valorizando a cultura afro-brasileira, gêneros e questões
geracionais, sócio econômicos e culturais. Por meio do

Ações de Melhorias Propostas
- Realizar o segundo café cultural
“Entrelaços”.
- Propor seminários temáticos para
discussão de questões ligadas a História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena.
- Planejar cinema comentado que aborde a
temática em questão, em parceria com o
cinema da cidade.
CURSO DE ARQUITETURA
- Incentivar a pesquisa científica e
construção de Trabalhos de Conclusão de
Curso com a temática.
- Promover eventos acadêmicos abordando
a temática.
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Discussão com o corpo docente sobre a
temática, visando atuar de forma evidente e
incisiva junto ao corpo discente. A intenção
é provocar uma ação direcionada, que
venha a contar como atividade curricular
complementar.
CURSO DE DIREITO
- Manter atividade de extensão direcionadas
ao atendimento de necessidades de
instituições
de
cunho
social;
- Mantendo na organização curricular do
PPC do Curso de Direito as estratégias
relativas à educação ambiental, educação
para os direitos humanos e história e cultura
afro-brasileira e indígena;
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- Estender a discussão da temática nos
Projetos de Extensão do curso de Educação
Física.
CURSO DE ENFERMAGEM
- Incentivar a pesquisa científica e
construção de Trabalhos de Conclusão de
Curso com a temática;
- Promover eventos acadêmicos abordando
a temática;
- Incentivar as apresentações culturais
relativas às relações étnico-raciais, a
inclusão social, o ensino de história e
cultura afro-brasileira, africana e indígena
nos eventos interdisciplinares promovidos
pelo curso.
ENGENHARIA CIVIL
- Incentivar a pesquisa científica e
construção de.
- Promover eventos acadêmicos abordando
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Direitos Fundamentais na Escola, Festival Cine Social e
Balcão de Cooperação e da Cidadania
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- Garantir a discussão dos temas nas disciplinas que
fazem parte do currículo do curso de bacharelado em
Educação Física. Implementar nas ementas das
disciplinas Ciências do Homem, Culturas Populares e
Capoeira, Esporte de Aventura, Saúde Coletiva e Lazer
e Vivências Lúdicas, elementos que explicitem a
inclusão dessas temáticas
CURSO DE ENFERMAGEM
No Curso de Enfermagem, a adoção dos eixos
norteadores da estrutura curricular, “O cuidado no
contexto social” e “Ética e bioética”. Visa atender às
exigências estabelecidas pelo perfil do egresso do
Curso de Enfermagem, incorporando de forma
integrada, a ética no contexto social para a
compreensão do sentido e do significado do cuidado,
sua dimensão político-social e sua implicação sobre a
vida dos cidadãos. A estrutura curricular caracteriza-se
pela flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade
metodológica, evidenciando a articulação da teoria com
a prática, além de agregar temas pertinentes às relações
étnico-raciais, a inclusão social, bem como, o ensino de
história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.
A temática relações étnico-raciais, a inclusão social, o
ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e
indígena
é
abordada,
especialmente,
nas
disciplinas/grupos temáticos ou módulos e em
expressões culturais vivenciadas nos eventos
acadêmicos do curso e institucionalizados.
A valorização da “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros,
identidades e etnias no curso de Enfermagem é
contemplada de forma transversal por meio das
atividades desenvolvidas no âmbito dos componentes
curriculares, em específico nos projetos de extensão
promovidos ao longo do curso, nas disciplinas/grupos
temáticos Ciências do Homem, Saúde Coletiva I,
Epidemiologia e Epidemiologia Especial, Ensino de
Libras, nas Oficinas Integração de Saberes, no
Seminário Integrador e Tecendo Saberes na
Enfermagem, ambos como propostas metodológicas
conduzidas por regulamentação própria.
Desta forma, fomenta-se um debate que envolve
questões importantes para 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 e sua participação
na formação da sociedade brasileira.
ENGENHARIA CIVIL

a temática.
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
- Incentivar a realização de eventos
temáticos que integrem os estudantes da
universidade, assim como docentes, em prol
da discussão da temática da Cultura AfroBrasileira e Indígena.
CURSO
DE
ENGENHARIA
ELÉTRICA
- Incentivar debates que envolvam questões
importantes para uma 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 e sua
participação na formação da sociedade
brasileira.
CURSO DE FARMÁCIA
- Incentivar a abordagem sistêmica dos
temas “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros,
identidades e etnias no Curso de Farmácia
nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
- Identificar no Plano de Aula da disciplina
Ciências do Homem a abordagem da
temática de forma consubstanciada.
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 MEDICINA
- Incentivar a abordagem sistêmica dos
temas “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros,
identidades e etnias no Curso de Medicina
nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
- Identificar no Plano de Aula Módulo
Estudo da Medicina I a abordagem da
temática de forma consubstanciada.
CURSO DE ODONTOLOGIA
- Incentivar a construção de Trabalhos de
Conclusão de Curso com a temática. Promover eventos acadêmicos abordando a
temática, como no seminário integrador do
curso.
CURSO DE PSICOLGIA
Incentivar a pesquisa científica e
construção de Trabalhos de Conclusão de
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Os gêneros, identidades e etnias no Curso de
Engenharia Civil é contemplada de forma transversal
por meio das atividades desenvolvidas no âmbito das
disciplinas, em na disciplina de HUMANIDADES,
CIÊNCIAS SOCIAIS E CIDADANIA por meio das
atividades e APS.
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
A valorização da Cultura Afro-Brasileira gêneros e
identidades e etnias no Curso de Engenharia Civil e
Ambiental é contemplada de forma transversal por
meio das atividades desenvolvidas no âmbito das
disciplinas, em específico na disciplina Humanidades,
Ciências Sociais e Cidadania, nas qual os temas são
debatidos durante as aulas e também nos projetos de
extensão promovidos ao longo do Curso. Desta forma,
fomenta-se um debate que envolve questões
importantes para uma 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 e sua participação
na formação da sociedade brasileira.
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
- A valorização da “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros,
identidades e etnias no curso de Engenharia Elétrica é
contemplada de forma transversal 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 FARMÁCIA
A educação das relações étnico-raciais, baseada nas
Diretrizes Curriculares Nacionais, Resolução CNE/CP
Nº 01/2004, objetiva a formação de cidadãos,
empenhados em promover condições de igualdade no
exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos
direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes
pertencimentos étnico-raciais e sociais.
No âmbito institucional, o Dia Nacional da Consciência
Negra (20 de novembro) tem registro oficial no
calendário acadêmico, e a temática da História da
Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa em
eventos culturais promovidos pela Instituição.
A valorização da “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros,
identidades e etnias no Curso de Farmácia é
contemplada de forma transversal por meio das
atividades desenvolvidas no âmbito das disciplinas, em
específico Ciências do Homem também nos projetos de
extensão promovidos ao longo do Curso.
Desta forma, fomenta-se um debate que envolve
questões importantes para uma boa formação

Curso com a temática. Atividades de Ação
social comunitária em extensão. Promover
eventos acadêmicos abordando a temática.
CURSO
DE
SISTEMAS
DE
INFORMAÇÃO
- Incentivar o desenvolvimento de projetos
de extensão e projetos interdisciplinares
com esta temática.
CURSO
SUP.
TEC.
EM
AGRONEGÓCIO
Provocar a Universidade para promoção de
ações com a temática da História da
Cultura Afro-Brasileira e Indígena em
eventos culturais.
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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 e
sua participação na formação da sociedade brasileira.
CURSO DE FISIOTERAPIA
- A valorização
da
“Cultura
AfroBrasileira”, 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 MEDICINA
A valorização da “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros,
identidades e etnias no Curso de Medicina é
contemplada de forma transversal por meio das
atividades desenvolvidas no âmbito dos módulos de
ensino-aprendizagem e, especificamente, no Módulo
Estudo da Medicina I, além das possibilidades contidas
nos projetos de extensão promovidos ao longo do
Curso.
Desta forma, fomenta-se um debate que envolve
questões importantes para uma 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 e
sua participação na formação da sociedade brasileira.
CURSO DE NUTRIÇÃO:
- Incentivar a pesquisa científica e construção de
Trabalhos de Conclusão de Curso com a temática.
Promover eventos acadêmicos abordando a temática. O
tema é abordado nas disciplinas Ciências do Homem,
Psicologia Social e Comunitária, Educação Nutricional,
Alimentação e Nutrição do Escolar, Nutrição e Saúde
Pública e Avaliação Nutricional.
CURSO DE ODONTOLOGIA
A
valorização
da
“Cultura
AfroBrasileira”, gêneros, identidades e etnias no Curso de
Odontologia é contemplada de forma transversal por
meio das atividades desenvolvidas no âmbito das
disciplinas, em específico, Saúde Coletiva I e nos
Estágios Curriculares Supervisionados, e também nos
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,
mas perpassa de forma transversal as discussões
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contemporâneas sobre currículo e educação inclusiva.
Damos ênfase a questão indígena regional, e a questões
relacionadas a preconceitos e racismos, sendo temas
abordados em rodas de conversa e trabalhos de
conclusão de curso. A disciplina Antropologia e
direitos humanos contribui na discussão sobre cultura
afro-brasileira.
- O projeto de Extensão Teatro Universitário também é
um importante campo de aprendizado prático sobre a
temática, promovendo discussões e produzindo peças
para apresentação durante a campanha de popularização
do teatro de Governador Valadares. O espetáculo
“Dispa-se” foi produzido e apresentado em 2017 e
2018, tendo sido proposta que surgiu a partir dos
questionamentos dos próprios estudantes no que tange
aos (pré) conceitos acerca de temas como sexualidade,
discriminação racial e de gênero, intolerância
religiosa, gordofobia, e os direitos de negros e
indígenas à educação. A partir desses questionamentos
o grupo, exercendo seu protagonismo juvenil, propõe à
toda comunidade despir-se de todos os preconceitos e
encarar a vida sem temer.
CURSO DE PSICOLGIA
A
valorização
da
“Cultura
AfroBrasileira”, gêneros, identidades e etnias no Curso de é
contemplada de forma transversal por meio das
atividades desenvolvidas no âmbito das disciplinas, em
específico Sociologia e Saúde, Psicologia social I e II
Psicologia e Políticas Públicas e Psicologia
Comunitária I e II. Bem como prevista na formação das
práticas de estágio supervisionado como um todo.
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
-A
valorização
da
“Cultura
AfroBrasileira”, gêneros, identidades e etnias no Curso de
Sistemas de Informação é contemplada de forma
transversal por meio das atividades desenvolvidas no
âmbito das disciplinas, em específico nas disciplinas
Mercado e Tecnologia e Tecnologia e Sociedade.
CURSO SUP. TEC. EM AGRONEGÓCIO
A valorização da “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros,
identidades e etnias no Curso Superior de Tecnologia
em Agronegócio é contemplada de forma transversal
por meio das atividades desenvolvidas no âmbito das
disciplinas. As discussões étnico-raciais são
contempladas no Curso Superior Tecnologia em
Agronegócio na disciplina Sociologia e Extensão rural,
na qual textos argumentativos com o tema são
debatidos em sala de aula. No planejamento da
disciplina a cada semestre um palestrante que discute o
assunto é convidado para fazer contribuições sobre a
temática diversidade étnico-racial.
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Meta 5: Atendimento ao disposto na Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e ao Decreto Nº 4.281
de 25 de junho de 2002 com integração da educação ambiental às disciplinas dos cursos de modo
transversal, contínuo e permanente. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –
páginas 137 a 138).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM PARTE (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
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.
Abordagem da temática no XVI Simpósio de Pesquisa e
Iniciação Científica em 2018 “(RE) INVENÇÃO DO
PRESENTE: condição humana, natureza, tecnologia e
sociedade.
Continuidade ao Projeto Rede Solidária, como política
interna.
REDE SOLIDÁRIA NATUREZA VIVA - PROJETO
O Projeto de Extensão Rede Solidária Natureza Viva
realizou diversas ações de educação ambiental, envolvendo
os cursos de graduação e pós-graduação (Mestrado GIT) da
UNIVALE. Os trabalhos foram divididos em duas frentes:
uma, que se ocupou da formação dos catadores da
Ascanavi, outra que se dedicou à formação de estudantes de
três escolas ribeirinhas da cidade, pertencentes à rede
estadual de ensino, e da própria UNIVALE.
No primeiro semestre, os catadores que participaram do
curso de extensão em auxiliar de eletricista, em 2017/2,
fizeram um curso de aprofundamento no assunto (16 horas),
ministrado novamente pelo curso de Engenharia Elétrica.
Estudantes do 7º período do curso de Engenharia Elétrica
elaboraram um projeto de aterramento elétrico e sistema de
proteção atmosférica para a sede da Associação.
Demandas na área contábil e jurídica foram apresentadas à
UNIVALE pela coordenação da Ascanavi, e uma assessoria
técnica começou a ser prestada à Associação no segundo
semestre, com o propósito de orientá-la na execução do
contrato mantido com o Poder Público Municipal. Para
tanto, foram designados um professor do curso de Direito e
um do curso de Ciências Contábeis.
Materiais didático-instrucionais e peças de comunicação
para a Associação, indicados nos cursos de Mobilização
Social e Comunicação Organizacional, oferecidos em
2017/2, foram elaborados por professores e estudantes
extensionistas dos cursos de Comunicação (Publicidade e
Propaganda, Jornalismo) e Engenharia Civil e Ambiental.
Estudantes do 1º período do curso de Publicidade e
Propaganda criaram uma exposição fotográfica – intitulada
3% - retratando a história de vida dos catadores. A mostra
foi apresentada no Centro Cultural Nelson Mandela e no

)

Ações de Melhorias Propostas
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 pesquisa científica e
construção
de
Trabalhos
de
Conclusão de Curso com a temática.
- Promover eventos acadêmicos
abordando a temática.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Estender a ação de visita técnica (ao
Parque Municipal de Governador
Valadares) aos discentes dos demais
períodos
do
curso,
independentemente da oferta da
disciplina Sistemas de Gestão
Ambiental e Sustentabilidade.
CURSO DE DIREITO
- Implantar programas voltados à
preservação do meio ambiente, no
âmbito
dos
campi;
Incentivar
atividades
de
pesquisa/iniciação científica voltadas
para o estudo de problemas de
interesse econômico e social e defesa
do
meio
ambiente;
- Apoiar ações de defesa da memória
cultural e do patrimônio cultural
propostas pela sociedade;
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- Promover eventos que abordem o
tema e palestras e oficinas dentro do
Congresso de Educação Física.
CURSO DE ENFERMAGEM
- Incentivar a pesquisa científica e
construção
de
Trabalhos
de
Conclusão de Curso com a temática.
Promover
eventos
acadêmicos
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Hall do ED-2 da UNIVALE, contando com a visitação dos
catadores e cobertura da mídia local.
Além de olhar o catador associado como trabalhador que
necessita de formação profissional, o projeto também
buscou vê-lo como pessoa detentora de direitos aos
cuidados da saúde. Nesse sentido, em 2018/2 o curso de
Odontologia começou a atender os associados na clínica de
extensão da Universidade, prestando serviços de
endodontia, periodontia, extração de dentes, colocação de
próteses e educação em saúde a 18 catadores. A meta é que
nos próximos anos todos os catadores e familiares recebam
esse atendimento odontológico. No que tange a formação
de estudantes, o curso de Pedagogia e o Mestrado GIT
promoveram o curso de extensão em educação ambiental
(32 horas) para estudantes, professores, gestores e
auxiliares de serviços gerais das escolas estaduais Centro
Interescolar Dr. Raimundo Soares Albergaria Filho, Júlio
Soares e Theolinda de Souza Carmo. Catadores associados
contribuíram com a formação das escolas, com vistas a
implantação da coleta seletiva. Nos mesmos moldes, os
cursos de Engenharia Civil e Ambiental e Mestrado GIT
promoveram, no segundo semestre, o curso de extensão
Rede de saberes ambientais (40 horas) para estudantes,
professores, gestores e profissionais técnico-administrativos
da UNIVALE. Ambos os cursos visavam ampliar o debate
da educação ambiental escolar, com vistas à redução do
consumo, descarte correto de resíduos e implantação da
coleta seletiva nas instituições. No caso da UNIVALE, em
que participaram 40 pessoas, o curso aproveitou seus
objetivos e a representatividade do seu público-alvo para
colocar em discussão o texto de educação ambiental do PDI
da UNIVALE (2019-2023), atualmente em construção, e
garantir uma redação coletiva sobre a interdisciplinaridade
e a transversalidade da educação ambiental no ensino
superior da UNIVALE em seus eixos de ensino, pesquisa,
extensão e gestão, com vistas a efetivação da
ambientalização curricular na Universidade no próximo
quinquênio.
Ao longo do ano a temática do projeto foi curricularizada
nos diversos cursos da UNIVALE através de Atividade de
Prática
Supervisionada
(APS),
Projeto
Integrador/Interdisciplinar, visitas técnicas ao galpão da
Ascanavi, palestras. A exposição fotográfica, realizada pelo
1º período de Publicidade e Propaganda, e a construção de
murais de divulgação dos resultados do curso de extensão
Rede de Saberes Ambientais, produzidos pela turma do 2º
período de Engenharia Civil e Ambiental, por ter envolvido
toda a turma em atividades extensionistas, podem ser
consideradas como experiências de curricularização da
extensão motivadas pelo projeto Rede Solidária Natureza
Viva. No sentido da pesquisa, um estudante do curso de
Engenharia de Produção, que atuou como extensionista em

abordando a temática.
- 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;
Promover
uma
educação
comprometida
com
a
causa
ambiental por meio de projetos,
ações e campanhas educativas
sistemáticas por meio do Setor
Biossegurança/Acolhimento
(Enfermeiros e monitores);
- Desenvolver medidas que visem a
segurança em saúde por meio da
conscientização ambiental dentro e
fora dos muros da universidade
através do Projeto Rede Solidária –
Natureza Viva.
ENGENHARIA CIVIL
- Incentivar Trabalhos de Conclusão
de Curso com a temática.
- Promover eventos acadêmicos,
palestras, simpósios, abordando a
temática.
ENGENHARIA
CIVIL
E
AMBIENTAL
- Continuidade e aprimoramento das
ações realizadas no âmbito do curso.
CURSO
DE
ENGENHARIA
ELÉTRICA
- Incentivar por meio de pesquisa
acadêmica e na elaboração dos
Trabalhos de Conclusão de Curso
uma abordagem que contribua para
sustentabilidade e meio ambiente.
- Promover eventos acadêmicos
referentes ao tema.
CURSO DE FARMÁCIA
- Identificar nos planos de ensino das
disciplinas
Parasitologia
e
Farmacobotânica o estudo sobre o
tema educação ambiental;
- Introduzir o tema: Educação
Ambienta como eixo do Seminário
Integrador do Curso;
- Introduzir ações de extensão que
abordem o tema educação ambiental;
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2017/2, produziu Trabalho de Conclusão de Curso sobre
proposta de arranjo físico para melhoria de processos na
Ascanavi. Como frutos do projeto, mesas redondas,
comunicação oral, painel, documentários, foram
apresentados na 16ª edição do Simpósio de Pesquisa e
Iniciação Científica da UNIVALE, bem como no III
Encontro de Educadores Ambientais do Instituto Federal do
Espírito Santo – Campus Ibatiba. Um capítulo de livro
também foi elaborado por professores extensionistas. Nesse
sentido, o projeto Rede Solidária Natureza Viva buscou
atender ao disposto na Lei Nº 9.795/99 e no Decreto Nº
4.281/2002, integrando à educação ambiental ao currículo
dos cursos de graduação e pós-graduação de modo
transversal e interdisciplinar, contribuindo assim com a
UNIVALE no cumprimento de sua responsabilidade
socioambiental.
Neste ano de 2018, nove professores e quatorze estudantes
atuaram como extensionistas no projeto.
Para operacionalização do Projeto forma também
desenvolvidas as seguintes ações e atividades:
 Formação de equipes das escolas parceiras para
serem elos entre a Universidade e a escola nas
atividades do projeto Rede Solidária Natureza
Viva;
 Formação de representantes da comunidade
acadêmica da UNIVALE para serem elos entre os
setores/segmentos em que atuam e a Universidade
como um todo, nas atividades do projeto;
 Promoção de curso de aprofundamento em auxiliar
de eletricista para os catadores que fizeram o curso
de auxiliar de eletricista em 2017/2;
 Assessoria técnica jurídico-contábil para a
Ascanavi;
 Atendimentos clínicos visando a promoção e a
reabilitação da saúde bucal dos catadores e de seus
familiares;
 Promoção de ações de educação em saúde junto aos
catadores e seus familiares;
 Confecção de materiais didático-instrucionais e
peças de comunicação para a Ascanavi;
CURSO DE ARQUITETURA
No âmbito dos cursos de graduação, as práticas
metodológicas integram as disciplinas de forma transversal,
contínua e permanente, cabendo aos professores planejar
estratégias de ações, visando o desenvolvimento do espírito
científico e o pensamento reflexivo sobre as questões que
envolvem a sustentabilidade.
Neste sentido, o Curso de Arquitetura e Urbanismo da
UNIVALE por meio da interlocução com as Atividades
Complementares - AC, das discussões aprofundadas nas
disciplinas Controle Ambiental, Paisagismo I e II,
Saneamento e Meio Ambiente, Urbanismo e Planejamento

- Discutir os desastres ambientais
afetos às mineradoras e outras
ocorrências e seus impactos na saúde
da população afetada direta e
indiretamente.
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 MEDICINA
- Incentivar e apoiar aos professores
na implementação de estratégias de
ações, visando o desenvolvimento do
espírito científico e o pensamento
reflexivo sobre as questões que
envolvem a sustentabilidade.
- Incentivar a participação dos alunos
do curso de Medicina em Programas,
Projetos e Ações de Extensão
Institucionais.
- Discutir os desastres ambientais
afetos às mineradoras e outras
ocorrências e seus impactos na saúde
da população afetada direta e
indiretamente.
- Integrar o Curso de Medicina ao
Projeto Rede Solidária Natureza
Viva implementado na ASCANAVI.
CURSO DE NUTRIÇÃO:
- Em 2019 pretende-se desenvolver
atividades no Projeto Rede Solidária
Natureza
cuja
temática
será
“descasque mais desembale menos”.
CURSO DE ODONTOLOGIA
- Incentivar a construção de
Trabalhos de Conclusão de Curso
com a temática. Promover eventos
acadêmicos abordando a temática,
como no seminário integrador do
curso de odontologia.
CURSO DE PSICOLGIA
- Incentivar a pesquisa científica e
construção
de
Trabalhos
de
Conclusão de Curso com a temática.
Atividades
de
Ação
social
comunitária em extensão. Promover
eventos acadêmicos abordando a
temática.
CURSO DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
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Urbano I e II, nos Estágios Curriculares Supervisionados,
- Incentivar o desenvolvimento de
contribui para a formação do sujeito em consonância com
projetos de extensão e projetos
princípios da EA.
interdisciplinares com esta temática.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- Uma das disciplinas optativas indicadas pelo NDE e
aprovadas para serem ministradas para os discentes do
curso de Ciências Contábeis, no último ano, foi Sistemas de
Gestão Ambiental e Sustentabilidade. O professor Marcelo
Lopes Bello Coelho abordou questões ambientais e
fomentou, em sala de aula, discussões por meio da
apresentação de trabalhos, pelos próprios alunos,
envolvendo desastres ambientais.
O professor arquitetou, junto aos administradores do Parque
Municipal de Governador Valadares, visita técnica com os
alunos do 8º período, ocasião na qual os mesmos fariam o
plantio de diversas mudas.
CURSO DE DIREITO
- Atendimento ao disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril de
1999 e ao Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002 com
integração da educação ambiental às disciplinas dos cursos
de modo transversal, contínuo e permanente;
- Ações realizadas por meio de atividades de
interdisciplinares. Como: Direitos Fundamentais na Escola,
Direito e Literatura, além de aula Integrada: Desastres
ambientais.
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- O curso de Educação Física promove e garante a
discussão dessa dimensão a partir das ações propostas na
disciplina Esporte de Aventura e Lazer e Vivências
Lúdicas.
CURSO DE ENFERMAGEM
O curso de Enfermagem da UNIVALE por meio da
interlocução com as Atividades Complementares (AC), das
discussões aprofundadas nas disciplinas Ciências do
Homem, Parasitologia e Saneamento, Saúde Coletiva I,
Enfermagem
em
Doenças
Infectocontagiosas/
Biossegurança, Fundamentos de Enfermagem, nos Estágios
Curriculares Supervisionados I e II, no Seminário
Integrador e no Tecendo Saberes na Enfermagem, ambos
propostas metodológicas conduzidas por regulamentação
própria, contribui para a formação do sujeito em
consonância com princípios da educação ambiental.
Oportuniza discussões sobre a relação do meio ambiente
com o processo saúde doença em diversos momentos da
formação acadêmica. Além disso, ações relacionadas ao
tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de
saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade
do meio ambiente são trabalhadas no contexto da
organização curricular. Durante atividades práticas de
ensino e nos Estágios Curriculares Supervisionados I e II
(na atenção primária, secundária e terciária em saúde), os
acadêmicos são orientados e avaliados quanto a segregação
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adequada dos resíduos, em atendimento ao Programa de
Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde
(PGRSS) dos Serviços de Saúde do município.
As práticas de educação em saúde vivenciadas no Curso de
Enfermagem contribuem para a segurança em saúde e para
a formação do discente em consonância com princípios da
segurança em saúde e da educação ambiental.
ENGENHARIA CIVIL
A Educação Ambiental percorre a matriz curricular, no
curso de Engenharia Civil, por meio de conteúdos ao longo
do curso, desde disciplinas básicas às disciplinas de
formação profissional. São também realizadas palestras que
tratam desta temática, além de projetos de pesquisas e
extensão nos quais os estudantes podem atuar.
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
No curso de Engenharia Civil e Ambiental são adotadas
práticas metodológicas que integram as disciplinas de
forma transversal, contínua e permanente, por meio de
estratégias de ações visando o desenvolvimento do espírito
científico e o pensamento reflexivo sobre as questões que
envolvem a sustentabilidade. Por meio da interlocução com
as Atividades Complementares, Projeto Integrador, Gincana
Integradora,
eventos
temáticos,
das
discussões
aprofundadas nas disciplinas do núcleo específico de
engenharia ambiental, da disciplina do núcleo básico,
Ciências do Ambiente e Estágios Curriculares
Supervisionados o curso contribui para a formação do
sujeito em consonância com princípios da Educação
Ambiental.
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
- As práticas metodológicas integram as disciplinas de
forma transversal, contínua e permanente, cabendo aos
professores planejar estratégias de ações, visando o
desenvolvimento do espírito científico e o pensamento
reflexivo sobre as questões que envolvem a
sustentabilidade.
- Neste sentido, o curso de Engenharia Elétrica da
UNIVALE por meio da interlocução com as Atividades
Complementares, das discussões aprofundadas na disciplina
Ciências do Ambiente, nos estágios curriculares
supervisionados, contribui para a formação do sujeito em
consonância com princípios da EA.
CURSO DE FARMÁCIA
A educação ambiental, no âmbito da problemática
socioambiental, visa a formação de uma sociedade
participativa e democrática atuando na gestão dos recursos
naturais e, também, no processo de tomada de decisões para
a escolha de perspectiva de vida estabelecida na
sustentabilidade
ecológica
e
na
garantia
do
desenvolvimento sustentável. O curso de Farmácia integra
atividades de seminário interdisciplinar, interagindo com
projetos de curricularização da extensão, na proposta de
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ações de educação ambiental envolvendo atividades que
tratem sobre o descarte de medicamentos; descarte de
embalagens e bulas; implantação de coletores de
medicamentos, vencidos e não-vencidos, na cidade de
Governador Valadares; cultivo de plantas medicinais com
adubo orgânico e sem adição de fertilizantes e pesticida e
preparação e divulgação de folhetos educativos. O
medicamento quando colocado junto com o lixo comum e
destinado aos aterros sanitários, em contato com o meio
ambiente, contaminam o lençol freático levando a graves
consequências para a saúde de todos os seres vivos. A
avaliação dos dados sobre o descarte de embalagens de
medicamentos é realizada a partir de aplicação de
questionários. Esta avaliação demonstra a necessidade da
implantação de coletores para estas na cidade de
Governadores Valadares e também a realização de ações de
conscientização para a promoção da educação ambiental
entre a população O Curso visa, com as atividades, a
implantação de coletores de embalagens e medicamentos
nas farmácias e drogarias. Uma ação fundamental para
permitir um descarte de forma adequada, tanto dos
medicamentos quanto de suas embalagens, porque ambos
representam risco ao meio ambiente. Toda esta ação, para
uma maior conscientização da população, tem que ser
acompanhada de educação, incentivos e leis específicas
obrigando os proprietários de drogarias a adotarem a
implantação de coletores em seus estabelecimentos CURSO
DE FARMÁCIA - Identificar nos planos de ensino das
disciplinas Parasitologia e Farmacobotânica o estudo sobre
o tema educação ambiental; - Introduzir o tema: Educação
Ambienta como eixo do Seminário Integrador do Curso; Introduzir ações de extensão que abordem o tema educação
ambiental; - Discutir os desastres ambientais afetos às
mineradoras e outras ocorrências e seus impactos na saúde
da população afetada direta e indiretamente.
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.
- As atividades de educação em saúde propostas e
efetivadas pelos estágios na atenção primária, 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 MEDICINA
A abordagem de temas e questões relacionadas com a
sustentabilidade busca contribuir com o alcance do objetivo
da estruturação de uma sociedade capaz de reconstruir sua
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história no âmbito de condições de sobrevivência que
associem qualidade de vida com a preservação ambiental.
Nesse sentido e considerando meio ambiente como algo
mais abrangente que inclui a moradia, a rua, o corpo
humano, as relações interpessoais e a própria natureza em
si, a UNIVALE, em consonância com a Lei 9.795/1999 e
Decreto nº 4.281/2002 considera a Educação Ambiental
como parte constitutiva da formação do profissional
médico.
Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
é Missão da 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”.
Dessa forma, pautando-se na sensibilização da comunidade
acadêmica, a UNIVALE promove uma educação
comprometida com a causa ambiental por meio de projetos,
ações e campanhas educativas sistemáticas.
No âmbito do Curso de Medicina, práticas metodológicas
integram os Módulos de forma transversal, contínua e
permanente, cabendo aos professores planejar estratégias de
ações, visando o desenvolvimento do espírito científico e o
pensamento reflexivo sobre as questões que envolvem a
sustentabilidade.
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 Educação Ambiental (EA).
CURSO DE ODONTOLOGIA
A
valorização
da
integração
da
educação
ambiental no Curso de Odontologia é contemplada de
forma transversal por meio das atividades desenvolvidas no
âmbito das disciplinas, em específico, Saúde Coletiva I, II e
III e nos Estágios Curriculares Supervisionados, e também
nos projetos de extensão promovidos ao longo do Curso,
como o projeto rede solidária natureza viva.
CURSO DE PEDAGOGIA
A temática comparece nas discussões do curso, em
disciplinas como Meio ambiente e Sociedade, Território,
ambiente e Linguagens, Fundamentos e Metodologias de
Ciências. A Educação Ambiental perpassa de modo
transversal outras disciplinas (Currículo, Gestão
Educacional, Educação e Saúde), práticas e estágios. A
temática também se desenvolve nas discussões do projeto
de extensão Roda de Saberes e Rede Solidária Natureza
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Viva, tendo sido também temas de maior aprofundamento
em trabalhos de conclusão de curso.
CURSO DE PSICOLOGIA
No Curso de Psicologia da UNIVALE, a integração da
educação ambiental é contemplada de forma transversal por
meio das atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina
Psicologia Ambiental, Emergências e Desastres Psicologia
Escolar I e II, assim como por meio da interlocução com as
Atividades Complementares, eventos oficinas e campanhas
sempre em consonância com princípios da segurança em
saúde e da educação ambiental.
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- As questões de educação ambiental no Curso de Sistemas
de Informação são contempladas de forma transversal por
meio das atividades desenvolvidas no âmbito das
disciplinas, em específico nas disciplinas Mercado e
Tecnologia e Tecnologia e Sociedade.
CURSO SUP. TEC. EM AGRONEGÓCIO
O curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
contempla como um dos seus objetivos específicos formar
profissionais para atuar nas cadeias produtivas do
agronegócio visando práticas sustentáveis de viabilidade
ambiental. Uma das competências trabalhadas é a de aplicar
e planejar as atividades agropecuárias em consonância com
a legislação ambiental vigente. Discussões aprofundadas
acontecem no curso nas disciplinas: Gestão Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável, Legislação Ambiental e
também
no
Estágio
Curricular
Supervisionado,
contribuindo para a formação do sujeito em consonância
com princípios da Educação Ambiental. O 7º Projeto
Integrador do curso de Agronegócio realizado no segundo
semestre de 2018 teve como tema a Sustentabilidade
enaltecendo a importância da temática ambiental nas
discussões tecnológicas.
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 137 a 138).
Cumprimento da Meta: SIM

( X )

NÃO (

) EM PARTE (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- 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;
- Formação e capacitação docente sobre Educação
Inclusiva no Ensino Superior para estudantes dentro do
espectro autista;

)

Ações de Melhorias Propostas
- Ampliar a divulgação dos serviços
oferecidos pelo ESPAÇO A3 no
atendimento e apoio ao estudante;
- Dar continuidade as ações exitosas no
atendimento e apoio ao estudante,
buscando a inovação e ampliação dos
projetos voltados aos estudantes e também
à formação de docentes;
- Atualizar os dados dos estudantes com
NE, através de levantamento junto às
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- Formação e capacitação docente, com distribuição de
cartilhas e palestras, sobre educação para estudantes
com TDAH e DISLEXIA;
- Formação e capacitação docente para a inclusão do
estudante com deficiência Intelectual;
- Realização da I Jornada de Educação Inclusiva na
UNIVALE;
- Levantamento, junto à SRA de estudantes com
necessidades especiais identificadas no ato da matrícula;
- Levantamento junto às coordenações de cursos de
estudantes com possíveis demandas especiais;
Elaboração e execução dos projetos:
 Acolhida ao calouro;
 Programa de Aprimoramento Acadêmico –
PAA;
 Visitas às turmas de 1º período;
 Acompanhamento do PID (Plano individual de
desenvolvimento) para estudantes com NE.
- Oficinas:
 Enade;
 Oratória para Fóbicos Sociais.
- Palestras:
 Bullying e responsabilidade social;
 Aprendizagem cerebral;
 Coragem e sucesso profissional;
 Tempo e aprendizagem na Universidade;
 E se você ganhasse na Loteria?;
 Acessibilidade Digital;
 Saúde Mental;
 Inclusão e acessibilidade no ensino superior;
 Mesa redonda no Simpósio de Iniciação
Científica.
- Outras ações:
 Capacitação em turmas de estudantes sobre
aprendizagem cerebral e técnicas de estudos nos
cursos de Direito, Fisioterapia e Engenharias, e
para as turmas de calouros no campus I e II;
 Intervenção em turmas de estudantes dos cursos
de Direito, Medicina e Fisioterapia;
 Palestra de sensibilização sobre aprendizagem,
formação e conduta acadêmica;
 Oferta de serviço de assessoramento
pedagógico aos docentes e coordenadores de
curso, sempre que solicitado;
 Planejamento e realização de capacitação
docente na reunião de docentes dos cursos de
Enfermagem e Agronegócios sobre os
processos de ensino-aprendizagem;
- Planejamento e realização de capacitação docente na
reunião de docentes do curso de Psicologia sobre
relação docente-estudante;

coordenações de curso;
- Acompanhar os estudantes, público da
inclusão, via PID e iniciar com as novas
demandas;
- Solicitar ao DISGI a inclusão do PID no
portal do docente;
- Auxiliar na elaboração e acompanhar o
PID de estudantes com transtorno do
espectro autista e outros transtornos ou
deficiências;
- Participar das reuniões entre coordenação
e pais de estudantes com NE como no caso
do autismo e síndrome de ASPERGER;
- Realizar reuniões com profissionais
externos, que atendam e acompanhem, os
estudantes com NE;
- Dar continuidade à formação e
capacitação docente para a Educação
Inclusiva no Ensino Superior, através da II
Jornada de Educação Inclusiva;
Realizar
ações
direcionadas
à
conscientização e prevenção contra o
Bullying no âmbito da universidade.
- Realizar ações com estudantes que
fortaleçam o tripé ensino, pesquisa e
extensão na sua formação acadêmica;
CURSO DE DIREITO
Continuar a contribuindo e ampliando o
atendimento do Espaço A3 no que se refere
à inclusão de pessoas com necessidades
especiais e acolhimento a alunos,
professores e comunidade valadarense.
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- Orientação de planejamento e organização de rotinas
com estudantes.
CURSO DE DIREITO
- Reunião com coordenação e professores
Orientações sobre o PID (plano individual de
desenvolvimento|)
- Atendimento a alunos/família/responsáveis;
- Reunião regular com profissionais do Espaço A3 – C1
e C2;
- Intervenção em Sala de Aula quando necessário.
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
Integração dos planejamentos das atividades de ensino,
pesquisa e extensão voltadas para o estudo de problemas de
interesse econômico e social e defesa dos direitos humanos.
Representatividade dos profissionais da UNIVALE nos
respectivos Conselhos Municipais de Direitos:
- Conselho Municipal Antidrogas (professoras Tandrécia e
Daena)
- Conselho Municipal da Educação (professora Karla e
Wildma)
- Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
(professoras Tandrécia e Daena)
- Conselho Municipal da Pessoa Idosa (professor Leonardo
Leão)
- Conselho Municipal da Saúde (professor Pedro Henrique
como suplente)
- Conselho Municipal de Assistência Social (Cristina Abreu)
- Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente
(Juliana)
- Conselho Municipal de Promoção dos Direitos Humanos
(professores Eunice e Edmarcius)
- Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Juliana e
professora Sarah)
CURSO DE ARQUITETURA
O Estágio Curricular Supervisionado 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. Ressalta-se ainda a possibilidade de
nesses espaços, o exercício da liberdade de expressão, da
liberdade de ir e vir serem restringidos ou outros direitos que

)

Ações de Melhorias Propostas
Implementar as ações planejadas da
realização das atividades de ensino,
pesquisa e extensão voltadas para o
estudo de problemas de interesse
econômico e social e defesa dos
direitos humanos.
Incentivar a proposição de projetos
de extensão curricular voltados para
os direitos humanos.
CURSO DE ARQUITETURA
- Incentivar a pesquisa científica e
construção de Trabalhos de
Conclusão de Curso com a temática.
- Promover eventos acadêmicos
abordando a temática
CURSO
DE
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
- Discutir com o NDE e o Colegiado
do curso a proposição de discussão
do tema, por meio de palestras no
anfiteatro do Campus I, em parceria
com o curso de Direito.
CURSO DE DIREITO
- Manter a estrutura do PPC, no que
se refere a organização curricular as
estratégias relativas à educação
ambiental, educação para os direitos
humanos e história e cultura afrobrasileira e indígena; por meio de
ações já realizadas e ampliação das
mesmas.
CURSO DE EDUCAÇÃO
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afetam a dignidade humana não serem plenamente cumpridos.
Nesses espaços ainda, a atuação ética da Universidade, por
meio da ação discente e docente, pode contribuir para a
construção de relações éticas e desencadear ações
comprometidas com a pessoa.
A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos
direitos humanos tem sido, ao longo dos anos, objeto de
atenção da pesquisa e das ações extensionistas da UNIVALE.
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- Discussões sobre Direitos Humanos, no curso de Ciências
Contábeis, são abordadas na disciplina Ética e Legislação
Profissional, ministrada pela professora Líbia Monteiro
Martins (lotada no curso de Psicologia), com os alunos do 3º
período.
CURSO DE DIREITO
- Atendendo ao disposto na Resolução CNE Nº 1, de 30 de
maio de 2012 que estabelece diretrizes nacionais para a
educação em direitos humanos.
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- O curso de Educação Física propõe disciplinas que abordam
os princípios da Educação em Direitos Humanos. Em Ciências
do Homem, que trata de temas da sociologia, filosofia e
antropologia cujas reflexões teóricas contribuíram para pensar
a sociedade, a cultura e a política, assim como a relação destas
com a natureza. São trabalhadas questões de igualdades de
direitos, dignidade e democracia, além da sustentabilidade
socioambiental ao tratar a relação do homem com a natureza.
Nas práticas de observação I, III e IV também são efetivadas as
discussões sobre ética, natureza e sociedade, e cidadania,
respectivamente dialogando com os princípios da Educação em
Direitos Humanos.
CURSO DE ENFERMAGEM
A matriz curricular do Curso de Enfermagem se sustenta nos
princípios dos direitos humanos e os têm como diretriz da ação
docente e discente, como tema de reflexão e debate em sala de
aula, na busca de promoção de atitudes éticas, da cultura de
paz e da defesa dos direitos da pessoa.
O Estágio Curricular Supervisionado é um campo fértil para a
Educação em Direitos Humanos pela inserção efetiva e
supervisionada dos discentes 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. Ressalta-se ainda a possibilidade de nesses espaços, o
exercício da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir
serem restringidos ou outros direitos que afetam a dignidade
humana não serem plenamente cumpridos. Nesses espaços
ainda, a atuação ética da Universidade, por meio da ação
discente e docente, pode contribuir para a construção de
relações éticas e desencadear ações comprometidas com a
pessoa.
A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos

FÍSICA
- Incentivar a discussão do tema nas
atividades de pesquisa dos trabalhos
de conclusão de curso.
CURSO DE ENFERMAGEM
- Incentivar a pesquisa científica e
construção de Trabalhos de
Conclusão de Curso com a temática;
- Promover eventos acadêmicos
abordando a temática;
ENGENHARIA CIVIL
- Incentivar Trabalhos de Conclusão
de Curso com a temática.
- Promover eventos acadêmicos,
palestras, simpósios, abordando a
temática.
ENGENHARIA
CIVIL
E
AMBIENTAL
- Continuidade e aprimoramento das
ações realizadas no âmbito do
curso.
CURSO DE ENGENHARIA
ELÉTRICA
- Incentivar por meio de pesquisa
acadêmica e na elaboração dos
Trabalhos de Conclusão de Curso
uma abordagem que resulte em
contribuições referentes ao tema.
Promover eventos acadêmicos
referentes ao tema, com por
exemplo a “Semana Acadêmica das
Engenharias”.
CURSO DE FARMÁCIA
- Incentivar a participação dos
docentes e discentes em discussão e
abordagem de temas relacionados
com a Educação em Direitos
Humanos nas aulas teóricas e
práticas;
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 MEDICINA
- Incentivar a participação dos
docentes e discentes em discussão e
abordagem de temas relacionados
com a Educação em Direitos
Humanos nas aulas teóricas e
práticas,
sobretudo
dos
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direitos humanos tem sido, ao longo dos anos, objeto de
atenção da pesquisa e das ações extensionistas da UNIVALE,
refletido amplamente nas atividades desenvolvidas nos projetos
de extensão interdisciplinar PAOPE, PAOPE Itinerante,
Ambulatório de Lesões Dermatológicas, CAIGE e Anjos da
Alegria,
também
nas
ações
do
Setor
de
Biossegurança/Acolhimento.
Neste sentido, o Curso de Enfermagem, por meio das
disciplinas Saúde Coletiva I, Integração, Educação em Saúde I,
nos Estágios Curriculares Supervisionados I e II (atenção
primária, secundária e terciária em saúde), no Seminário
Integrador e Tecendo Saberes na Enfermagem, ambas
propostas metodológicas conduzidas por regulamentação
própria, também nas Oficinas Integração de Saberes, o
contexto da Educação em Direitos Humanos.
ENGENHARIA CIVIL
A Atividade Complementar 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.
Nesse sentido, as AC justificam-se pelo estímulo à prática de
estudos
independentes,
transversais
(sustentabilidade,
diversidade,
direitos
humanos,
ética),
opcionais,
interdisciplinares, de permanente e contextualizada atualização
profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo
do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente
integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais.
O Escritório Modelo permiti aos estudantes a percepção da
realização dos conceitos do alcance social de projetos de
arquitetura e urbanismo por meio dos processos de trabalho em
ambiente de prática profissional.
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
No plano formativo a Educação em Direitos Humanos baliza
as práticas educativas na universidade atendendo ao PDI e
demais documentos da Universidade que reconhecem como
inerentes ao sentido e papel da UNIVALE o fundamento dos
Direitos Humanos. O Estágio Curricular Supervisionado 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 situações de inclusão precária nos
direitos sociais básicos como a saúde, alimentação, educação e
moradia; ou o exercício da liberdade de expressão, da liberdade
de ir e vir, são restringidos, ou outros direitos que afetam a
dignidade humana, não são plenamente cumpridos. Nesses
espaços a atuação ética da Universidade, por meio da ação
discente e docente, podem contribuir para a construção de
relações éticas e desencadear ações comprometidas com a
pessoa humana.

Módulos/Grupos Temáticos do
EIXO Bases Humanísticas; e, a
partir do 9º período nos Estágios
Curriculares.
CURSO DE ODONTOLOGIA
- Incentivar a pesquisa científica e
construção de Trabalhos de
Conclusão de Curso com a temática.
- Promover eventos acadêmicos
abordando a temática
CURSO DE PSICOLOGIA
Incentivar a pesquisa científica e
construção de Trabalhos de
Conclusão de Curso com a temática.
Atividades
de
Ação
social
comunitária em extensão. Promover
eventos acadêmicos abordando a
temática.
CURSO DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
- As questões de educação em
Direitos Humanos no Curso de
Sistemas de Informação são
contempladas de forma transversal
por
meio
das
atividades
desenvolvidas no âmbito das
disciplinas, em específico nas
disciplinas Mercado, Tecnologia e
Tecnologia e Sociedade e Direito e
Ética na Computação.
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CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
- 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. Ressalta-se ainda a possibilidade de
nesses espaços, o exercício da liberdade de expressão, da
liberdade de ir e vir serem restringidos ou outros direitos que
afetam a dignidade humana não serem plenamente cumpridos.
Nesses espaços ainda, a atuação ética da universidade, por
meio da ação discente e docente, pode contribuir para a
construção de relações éticas e desencadear ações
comprometidas com a pessoa.
- A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos
direitos humanos tem sido, ao longo dos anos, objeto de
atenção da pesquisa e das ações extensionistas da UNIVALE.
As disciplinas Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania,
assim como Legislação e Ética Profissional contemplam os
direitos humanos em suas discussões dentro e fora do meio
acadêmico.
CURSO DE FARMÁCIA
O plano formativo, a Educação em Direitos Humanos baliza as
práticas educativas na universidade, atendendo ao PDI e
demais documentos da universidade que reconhecem como
inerentes ao sentido e papel da UNIVALE o fundamento dos
Direitos Humanos.
De modo intencional, as disciplinas que compõem o conjunto
formativo dos currículos dos cursos de graduação e pósgraduação – no campo da saúde, das humanidades, da ciência e
tecnologia, da educação/formação docente, dos estudos
territoriais se sustentam nos princípios dos direitos humanos e
os têm como diretriz da ação docente e discente, como tema de
reflexão e debate em sala de aula, na busca de promoção de
atitudes éticas, da cultura de paz e da defesa dos direitos da
pessoa.
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. Ressalta-se ainda a possibilidade de
nesses espaços, o exercício da liberdade de expressão, da
liberdade de ir e vir serem restringidos ou outros direitos que
afetam a dignidade humana não serem plenamente cumpridos.
Nesses espaços ainda, a atuação ética da universidade, por
meio da ação discente e docente, pode contribuir para a
construção de relações éticas e desencadear ações
comprometidas com a pessoa.
A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos
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direitos humanos tem sido, ao longo dos anos, objeto de
atenção da pesquisa e das ações extensionistas da UNIVALE.
O conteúdo vivenciado nas disciplinas de Ciências do Homem,
saúde coletiva e epidemiologia se destacam na discussão e
apreciação dos direitos humanos, em especial ao acesso a
saúde, bem como na avaliação de programas governamentais
de promoção à saúde.
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. Ressalta-se ainda a possibilidade de
nesses espaços, o exercício da liberdade de expressão, da
liberdade de ir e vir serem restringidos ou outros direitos que
afetam a dignidade humana não serem plenamente cumpridos.
Nesses espaços ainda, a atuação ética da universidade, por
meio da ação discente e docente, pode contribuir para a
construção de relações éticas e desencadear ações
comprometidas com a pessoa, considerando que o futuro
formando haverá de lidar com aspectos físicos e psíquicos em
virtude das múltiplas doenças que atingem o aparelho motor.
A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos
direitos humanos tem sido, ao longo dos anos, objeto de
atenção da pesquisa e das ações extensionistas da UNIVALE,
refletido amplamente nas atividades desenvolvidas nos projetos
de extensão interdisciplinar PAOPE Itinerante, Ambulatório de
Lesões, CAIGE e Anjos da Alegria.
CURSO DE MEDICINA
Em conformidade ao PPC de Medicina, de modo intencional,
os Módulos de ensino-aprendizagem que compõem o conjunto
formativo do currículo se sustentam nos princípios dos direitos
humanos e os têm como diretriz da ação docente e discente,
como tema de reflexão e debate em sala de aula, na busca de
promoção de atitudes éticas, da cultura de paz e da defesa dos
direitos da pessoa.
Durante todo o transcorrer do processo formativo e, em
especial, no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
(Internato) a abordagem de temas relacionados com a
Educação em Direitos Humanos inclui os Direitos dos
Pacientes e dos Profissionais de Saúde, nos diversificados
momentos de inserção efetiva e supervisionada dos estudantes
nos diferentes espaços de atuação profissional. Nesses
momentos questiona-se se esses direitos são respeitados ou
encontram-se em situações de inclusão precária. Ressalta-se,
ainda, nesses espaços, se o exercício das liberdades de
expressão e de ir e vir são restringidos ou se outros direitos que
afetam a dignidade humana são plenamente cumpridos. Nesse
sentido, a atuação dos alunos e docentes do curso de Medicina
busca contribuir com o desenvolvimento e a consolidação de
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relações éticas por meio de ações comprometidas com a
pessoa.
CURSO DE NUTRIÇÃO:
- 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.
- A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem
como objetivo a melhoria das condições de alimentação, a
nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção
de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância
alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos
agravos relacionados à alimentação e nutrição.
- O Curso de Nutrição da UNIVALE contempla essa discussão
nos Seminários Interdisciplinares, minicursos, projetos de
extensão e outros eventos promovidos pelo curso e em
conteúdo das 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. Ressalta-se ainda a possibilidade de
nesses espaços, o exercício da liberdade de expressão, da
liberdade de ir e vir serem restringidos ou outros direitos que
afetam a dignidade humana não serem plenamente cumpridos.
Nesses espaços ainda, a atuação ética da universidade, por
meio da ação discente e docente, pode contribuir para a
construção de relações éticas e desencadear ações
comprometidas com a pessoa, considerando que o futuro
formando haverá de lidar com aspectos físicos e psíquicos em
virtude das múltiplas doenças que atingem o aparelho motor.
A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos
direitos humanos tem sido, ao longo dos anos, objeto de
atenção da pesquisa e das ações extensionistas da UNIVALE,
refletido amplamente nas atividades desenvolvidas nos projetos
de extensão interdisciplinar PAOPE Itinerante, Ambulatório de
Lesões, CAIGE, Anjos da Alegria.
CURSO DE PEDAGOGIA
- A temática comparece no Curso de Pedagogia de forma
transversal e mais intensivamente nas disciplinas de
Antropologia e Direitos Humanos. As atividades do curso se
direcionam à formação de valores, atitudes e práticas voltadas
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para a cidadania, convivência, respeito à diversidade;
- O Estágio Curricular Supervisionado 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 essas garantias não são
respeitadas ou encontram-se em situações de inclusão precária
quanto aos direitos sociais básicos como a saúde, alimentação,
educação e moradia.;
- A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos
direitos humanos tem sido, ao longo dos anos, objeto de
atenção da pesquisa e das ações extensionistas da UNIVALE.
Dois projetos de pesquisa envolvem a participação direta de
professores do curso de Pedagogia, como o projeto: Juventude,
saúde e acautelamento e Relação com o saber e a escola: um
estudo com jovens em situação de conflito escolar;
- A questão dos direitos humanos também foi abordada em
aula Magna integrada aos cursos de Direito, Medicina e
Psicologia para discussão sobre o Bullying e comparece em
diversos trabalhos de conclusão de curso.
CURSO DE PSICOLOGIA
O Curso de Psicologia da UNIVALE, Educação em Direitos
Humanos é contemplada de forma transversal por meio das
atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina Sociologia e
Saúde, Psicologia social I e II Psicologia e Políticas Públicas e
Psicologia Comunitária I e I Psicologia Jurídica. Bem como
prevista na formação das práticas de estagio supervisionado
como um todo e por meio da interlocução com as Atividades
Complementares atividades de extensão ressaltando o
Programa PAOPE, eventos oficinas e campanhas sempre em
consonância com princípios dos direitos humanos.
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- As questões de educação em Direitos Humanos no Curso de
Sistemas de Informação são contempladas de forma transversal
por meio das atividades desenvolvidas no âmbito das
disciplinas, em específico nas disciplinas Mercado, Tecnologia
e Tecnologia e Sociedade e Direito e Ética na Computação.
CURSO SUP. TEC. EM AGRONEGÓCIO
A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos
direitos humanos têm sido, ao longo dos anos, objeto de
atenção da pesquisa e das ações extensionistas da UNIVALE e
do curso de Agronegócio. As disciplinas Sociologia e Extensão
Rural e Agricultura Familiar e Cooperativismo contemplam os
direitos humanos em suas discussões dentro e fora do meio
agrário. Os projetos de extensão do curso de Agronegócio
Horta orgânica e a comunidade e Horta terapêutica vinculado
ao CAIGE trabalham de forma intencional a busca de
promoção de atitudes éticas, da cultura de paz e da defesa dos
direitos da pessoa por meio da socialização.

8.5 – EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
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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.
Associação entre ensino, pesquisa e extensão, constitui no fator desencadeador do
próprio processo de ensino. Viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a
sociedade.
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.
A Política de Ensino da UNIVALE traduz sua preocupação com a qualidade
acadêmica dos cursos presenciais e a distância que disponibiliza para a comunidade em nível
da graduação, pós-graduação e extensão. Toma como base os princípios filosóficos e teóricometodológicos, das diversas áreas de conhecimento, demarca compromisso com a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo em que se compromete
com a produção científica, com o desenvolvimento tecnológico e com o compromisso
profissional e social em todas as etapas de formação dos estudantes.
Enquanto Universidade comunitária aspira responder por meio do ensino de qualidade,
à sua missão de contribuir para consolidação de Governador Valadares, como cidade polo da
educação superior e consequente atendimento aos vários municípios situados no entorno.
Aspira ainda, responder aos desequilíbrios regionais, por meio da disseminação tecnológica,
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do empreendedorismo e da inovação na formação de massa crítica que assuma novos
posicionamentos socio-políticos nos processos de governança e estruturação da sociedade.
Nesse sentido, assume através dessa política o papel de fomentadora do desenvolvimento
regional, compromissada com a sustentabilidade social e ambiental por meio da oferta de
cursos presenciais e a distância que respondam às exigências do mundo do trabalho, em
constante transformação.
O ensino na UNIVALE se propõe a atender de forma ágil às demandas das tecnologias
digitais de informação e comunicação, propiciar a formação de profissionais para atuação na
educação básica, superior e demais espaços profissionais como agentes multiplicadores cujo
saber, consiga articular as demandas globais e a valorização da cultura local e regional. A
partir de tais perspectivas, busca alcançar avanços na produção de conhecimento científico,
assim como valorizar outros saberes.
Busca-se por meio dessa política, o atendimento adequado a um novo perfil de
estudantes que faz parte da comunidade acadêmica inseridos numa dinamicidade tecnológica
e virtual e que requer processos de ensino-aprendizagem significativos. A formação humana
aliada à profissional deve se articular com base nos princípios que fundamentam as práticas
acadêmicas institucionais, quais sejam: solidariedade, autonomia, justiça, igualdade,
diversidade, pluralidade, respeito às diferenças, respeito ao ambiente, valorização da
criticidade.
Atenta às estratégias metodológicas que visam a aprendizagem significativa na
construção do conhecimento, o ensino deve perpassar pelo incentivo à iniciação científica,
pela vivência da curricularização da extensão, pelo estímulo ao estudo e pela participação em
intervenções nas questões regionais. Ou seja, o fazer pedagógico deve orientar ações a partir
de critérios ligados ao trinômio ensino-pesquisa-extensão. Deste modo, essa tríade integradora
do ensino, abordará a interdisciplinaridade, a flexibilidade orgânico-operativa que toma como
referência a avaliação contínua, processual das práticas educativas adotadas em todos os
processos. Tais práticas irão exigir do professor pesquisa, formação continuada, criatividade e
adaptabilidade maiores do que as requeridas por sua atuação na aula tradicional e trazem à
tona a necessidade de atuação coletiva e integradora dos docentes.
A educação centrada na autoaprendizagem faz com que as funções docentes se voltem
para a diversificação e a complementaridade, derivadas das novas situações propostas e
atividades que surgirão ao longo do processo.
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A integração do ensino, pesquisa e extensão, como princípio dos currículos deverão
ainda considerar a importância da iniciativa empreendedora para o desenvolvimento social e
econômico. Assim, a atividade empreendedora é considerada de extrema importância para a
UNIVALE e deve ser meticulosamente planejada, de modo que os riscos sejam avaliados e as
estratégias formativas sejam consideradas. Nessa perspectiva a capacidade inovadora no
contexto da Universidade deve estar associada a formação empreendedora dos estudantes, o
que envolve a adoção de uma concepção de educação baseada na formação crítica, reflexiva
provocadora de habilidades como coragem, determinação, esforço, comprometimento e
autonomia.
Entende-se que a UNIVALE, como instituição de ensino superior tem o compromisso
de impulsionar a atividade empreendedora, no âmbito de sua atuação num desafio constante
de re(criação) técnico/social e humano. Assim fazendo, a formação de profissionais egressos
de seus cursos, deverão ter como marcas competências múltiplas; serem preparados para
realizar trabalhos em equipe, aptos a adaptarem-se a situações novas e complexas e serem
agentes de mudanças para promover o desenvolvimento econômico e social de sua região e
seu país.
Neste sentido, faz-se necessário que os diversos cursos adotem em suas práticas de
ensino estratégias para que o estudante esteja engajado com iniciativas inovadoras e
empreendedoras. Tem-se deste modo, como desafio que os diversos currículos contemplem o
ensino do empreendedorismo e da inovação de forma contínua e transversal o que auxiliará o
desenvolvimento de projetos que consolidem a cultura empreendedora no contexto
acadêmico. O objetivo do ensino do empreendedorismo é, pois, desafiar o estudante a buscar
mudanças e reagir a elas, contribuindo com ideias para novos negócios ou transformações no
ambiente no qual estiver inserido.
O Ensino na UNIVALE contempla além do empreendedorismo, a valorização da
diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade
étnico-racial.
Os currículos e demais planejamentos adotados no âmbito do ensino, devem primar
pelo desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao estudante atuar no
mercado profissional, lidar criativamente com situações à luz do compromisso ético e
responsável com o ser humano e meio ambiente. Deverão contemplar elementos que
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promovam a autonomia do estudante, e o conduza ao aprendizado permanente em atitude
proativa e abertura para novas aprendizagens.
Para tal, cabe à gestão superior da UNIVALE garantir a modernização dos processos
de trabalho, adequando a estrutura organizacional de recursos humanos, físicos, gerenciais e
tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica, técnica e administrativa, favorecendo a
qualidade no cumprimento de suas ações e apoio ao ensino. Ainda, ampliar as relações entre
as unidades acadêmicas e administrativas; fortalecer seus Colegiados de Curso, Núcleos
Docentes Estruturantes e Conselho Universitário, garantindo a vivência democrática e
participativa de todos os processos ligados ao ensino, pesquisa e extensão.
Assim essa Política, o ensino se propõe a efetivar a necessária articulação entre
pesquisa e extensão e pautar-se pelos recursos disponíveis e por formas alternativas de
captação de novos recursos, por meio de parcerias com outras iniciativas que possibilitem a
sustentabilidade econômica e financeira dos cursos.
Em decorrência de seus objetivos permanentes, diretrizes e contextualização regional,
a política de ensino da Universidade Vale do Rio Doce tem como finalidade:
I.

Promover a contínua melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação
profissional e social dos indivíduos.

II.

Promover a interdisciplinaridade e a flexibilidade curricular de modo que a
formação do estudante esteja baseada em um currículo dinâmico e atualizado.

III. Fortalecer a integração das ações do Ensino, Pesquisa e Extensão e contemplá-la
no PPC e demais planejamentos adotados nos cursos.
IV. Garantir práticas educativas, integradoras, interdisciplinares e a efetividade da
curricularização da extensão e pesquisa.
V. Buscar formas alternativas e inovadoras na efetivação do processo ensinoaprendizagem.
VI. Proporcionar acesso e permanência do estudante no curso, por meio de adoção de
metodologias, práticas inclusivas e significativas na promoção do ensinoaprendizagem.
Com base numa visão de ensino que enfatiza o desenvolvimento da autonomia por
meio da adoção de um currículo amplo e flexível, articulado com uma sólida formação
científica e um desenvolvimento humanístico, os Projetos Pedagógicos dos Cursos presenciais
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e a distância, para atenderem à concepção filosófica da organização didático-pedagógica,
devem apresentar:


Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino que
articule o ensino, a pesquisa/iniciação científica e a extensão, sempre com foco em
sua excelência;



Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por meio de
processos interdisciplinares;



Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a
resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;



Consideração da graduação como etapa de construção das bases para o
desenvolvimento do processo de educação continuada.
Dessa forma, faz-se necessário que o Núcleo Docente Estruturante dos cursos e

demais instâncias coletivas atuem no acompanhamento, na consolidação e na atualização
periódica do Projeto Pedagógico por meio de estudos e reflexões subsidiados pela avaliação
contínua do processo de ensino-aprendizagem.
As diretrizes definidas nesta política buscam desenvolver uma formação voltada para a
construção de habilidades intelectuais, valores e atitudes que garantam aos sujeitos a
possibilidade criativa de gerar instrumentos e saberes permitindo-lhes resolver seus problemas
pessoais e os da comunidade em que vivem. Consideram a emergência de um novo tipo de
estudante, com diferentes interesses, capacidades e necessidades. Espera-se que os processos
de formação sejam mais compatíveis com a realidade e com os sujeitos do mundo
contemporâneo.
Enfim, a UNIVALE assume o compromisso com a defesa de que a prática pedagógica
aconteça nos mais variados espaços e tempos, não se restringindo à sala de aula e à aula
propriamente dita. Ocorre, nas diversas modalidades de inserção social promovidas como
estágios, práticas supervisionadas, seminários integradores, projetos e programas de extensão
e ação comunitária, serviços comunitários, parcerias com entidades da sociedade civil, com
órgãos governamentais, intercâmbio com outros países, pesquisa, participação em eventos
científicos e de natureza política e social; razão pela qual deve ser contemplada de forma
consciente por todos os cursos.
Deste modo, a presente Política de ensino permeará todas as práticas e deverá
constituir-se em principios inspiradores para novas perspectivas e novas possibilidades de
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operacionalização de uma Universidade que valorize o bem-estar coletivo e promova
constantes aprendizagens.
A Pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – Propex- é um órgão executivo
da Administração Superior da Universidade Vale do Rio Doce, responsável pela definição de
políticas e elaboração de metas para a pesquisa, a pós-graduação e a extensão. Com objetivo
de formalizar a política para a pesquisa, a pós-graduação stricto sensu e a iniciação científica
foi elaborado o presente documento com a colaboração do corpo docente vinculado a pesquisa
e pós-graduação stricto sensu.
O documento está embasado no que se estabelece na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), cujo Art. 52 define as Universidades como “instituições
pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de
extensão e de domínio e cultivo do saber humano”, do qual se exige que tenha “produção
intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais
relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional”.
Esse documento também considera o Art. 43 da LDB, no qual se define a finalidade da
educação superior, conforme os incisos seguintes: I) estimular a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; III) incentivar o trabalho de
pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio
em que vive; IV) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação; VI) estimular o conhecimento dos
problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII)
promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição.
No Art. 53 da LDB, que trata da autonomia universitária, o inciso III deixa claro que a
liberdade para estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção
artística e atividades de extensão. Considerando o que afirma o Art. 207 da LDB (As
universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
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extensão), a UNIVALE estabelece as diretrizes para a pesquisa, pós-graduação stricto sensu e
iniciação científica.
Princípios que direcionam a política de pesquisa e pós-graduação stricto sensu
I -Finalidade da política de pesquisa e pós-graduação
A política de pesquisa e pós-graduação da Universidade Vale do Rio Doce tem por
finalidade a consolidação de uma cultura de pesquisa na instituição e de desenvolvimento da
pós-graduação stricto senso, por meio do incentivo e apoio à criação ou fortalecimento de
grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; do estímulo à ampliação de atividades de
iniciação científica junto aos alunos de graduação; da valorização dos projetos
interdisciplinares; do incentivo à apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e
internacionais de relevância; da divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas; do
estímulo à publicação em revistas científicas indexadas, especialmente aquelas de maior
impacto; da constante busca de integração entre ensino, pesquisa e extensão; da ampliação da
internacionalização; e da definição e implementação de sistemática de acompanhamento e
avaliação das pesquisas, incorporando critérios quantitativos e qualitativos, entre os quais o de
compromisso com a inserção social e regional e de relevância científica e cultural.
A política de pesquisa e pós-graduação da UNIVALE também tem como finalidade
realizar a missão estabelecida pela Fundação Percival Farquhar (FPF), mantenedora da
UNIVALE, desde sua criação em 1967, como instituição comunitária: formar pessoal de nível
superior e promover pesquisas e ações voltadas para o desenvolvimento regional. A
UNIVALE na missão estabelece o compromisso comunitário e a inserção regional como
finalidade do desenvolvimento da pesquisa e pós-graduação.
II - Princípio da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão
Para a UNIVALE o ensino é indissociável da pesquisa e da extensão, constituindo um
conjunto de atividades integradas e comprometidas em efetivar a missão institucional de
oferecer um ensino de qualidade, de agir em benefício da comunidade, de produzir pesquisa e
difundir conhecimento e cultura. O cumprimento dessa missão institucional se pautará pelos
valores da cidadania, ética, bem-estar social e sustentabilidade ambiental, assegurando-se a
inserção social e regional, particularmente contribuindo para o o desenvolvimento do Vale do
Rio Doce.
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A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão se realiza pelo diálogo interdisciplinar
e interinstitucional, envolvendo as diferentes áreas de conhecimento e unidades que
constituem a UNIVALE, cujo princípio orientador é busca de elevação constante da qualidade
da formação acadêmica e dos serviços prestados pela Instituição.
III -Princípio da Inserção Social e Regional
Os instituidores, em 1967, definiram que a razão para a criação da instituição era
formar pessoal de nível superior e, de modo enfático, contribuir efetivamente com pesquisa e
ações que auxiliassem no desenvolvimento da região. Nos últimos 50 anos a instituição se
constrói em interatividade com o território no qual está inserido e que lhe deu origem, por
meio da iniciativa de diferentes atores, tais como os poderes públicos locais, entidades da
sociedade civil, empresas e instituições de ensino de Governador Valadares e de outros
municípios da região.
A UNIVALE incorpora em sua missão o compromisso comunitário e a inserção
social e regional, de forma particular com o Vale do Rio Doce. Portanto, a pesquisa e a pósgraduação stricto sensu tem como princípio cumprir a missão da UNIVALE e, para que isso
se efetive, devem criar os meios adequados para compreender e responder às necessidades
básicas do seu ambiente externo, transformando-as em demandas para o processo ensinoaprendizagem e para a pesquisa e ações no campo da extensão.
A UNIVALE como instituição ambiental e socialmente responsável tem claro que
seu compromisso vai além dos interesses diretamente ligados à sua finalidade básica de
ensino de graduação, mas busca contribuir para o bem-estar, qualidade de vida, preservação
ambiental e desenvolvimento comunitário do Vale do Rio Doce em suas atividades de
pesquisa e pós-graduação stricto sensu. Desta forma, a inserção social e regional se realiza
pelo compromisso da universidade de modo efetivo com seu ambiente socioespacial inclusivo
que a determina, devendo colaborar para o desenvolvimento territorial sustentável desse
ambiente.
Neste sentido em 2018, decorridos três anos do rompimento da barragem de rejeitos
de mineração da Samarco, a instituição realizou diversos eventos buscando discutir e analisar
as consequências deste desastre para os ecossistemas e comunidades da região da Bacia do
Rio Doce/MG.
No dia 28 de setembro de 2018, a UNIVALE recebeu representantes da União
Internacional para Conservação da Natureza – IUCN. A IUCN constituiu o Painel
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Independente do Rio Doce, cuja missão é acompanhar as ações de reparação e restauração da
bacia do Rio Doce, bem como e apresentar sugestões, após o desastre socioambiental,
ocorrido no município de Mariana, em novembro de 2015.
Em 19 de novembro de 2018, gestores e professores da UNIVALE receberam a visita
de representantes do Jornal A Sirene. O encontro foi realizado na Assessoria de Extensão da
Universidade e teve como finalidade a apresentação do trabalho desenvolvido com o veículo
de comunicação, que serve como “voz” dos atingidos pela tragédia com a barragem de
rejeitos de mineração da Samarco, em novembro de 2015.Outro objetivo da apresentação foi a
busca pelo estabelecimento de uma parceria com a UNIVALE para que o projeto possa ser
expandido e desenvolvido com os atingidos de Governador Valadares e região.
Durante a manhã, tarde e noite do dia 20/11/18 a Universidade Vale do Rio Doce
(UNIVALE) realizou a terceira edição do Seminário Integrado do Rio Doce. O evento
relembrou e discutiu os três anos da tragédia ambiental ocorrida após o rompimento da
barragem da Samarco em Fundão, distrito de Mariana (MG), que culminou no derramamento
de rejeitos de minério da empresa no rio Doce.
A proposta é formar uma Rede Interinstitucional de Pesquisa Socioambiental de
Governador Valadares. O objetivo da rede é integrar os esforços de pesquisadores da
UNIVALE, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Instituto Federal de Minas Gerais
(IFMG) nos estudos, criando mecanismos de cooperação, compartilhamento de dados e
infraestrutura, além de coordenar esforços para fazer avançar as pesquisas e, dessa forma,
contribuir para a produção de conhecimento, e para as ações de desenvolvimento sustentável
no princípio da Ciência Cidadã e da ética moral.
Coordenado pelo professor da UNIVALE, Haruf Salmen Espindola, o primeiro
momento do evento teve a abertura realizada no Campus II, onde foi feita a apresentação do
Painel Independente do Rio Doce (IUCN) e do 1º Relatório Temático, com Francisco Barbosa
(UFMG). Carlos Frankl Spelber (UFV) e Sérvio Pontes Ribeiro (UFOP) apresentaram a
“Rede Terra Água: Relato da experiência do trabalho em rede”; Francisco Barbosa e Sónia
Maria Carvalho Ribeiro (UFMG), falaram sobre o “PELD – importância dos projetos de
pesquisa de longa duração”. E, para finalizar as atividades da manhã, foi feita uma discussão
para constituição do grupo de trabalho (GT) de construção da Rede Interinstitucional de
Pesquisa Socioambiental de Governador Valadares (RIPS-GV). O encontro culminou em uma
parceria firmada entre a UNIVALE, UFJF e IFMG. As instituições vão montar um grupo de
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trabalho para afinarem as pesquisas sobre o rio Doce que estão em andamento em cada
universidade.
À tarde, o encontro foi no Salão Metrópole, da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. A
programação foi coordenada por Wellington Azevedo, do Fórum Permanente da Bacia do Rio
de Doce. No evento, a apresentação do Jornal A Sirene foi realizada pela representante do
periódico e pela diretora do coletivo MICA, Juçara Brittes e Thamira Bastos, respectivamente.
Foram tratados temas como a importância da voz dos atingidos e a constituição de um
coletivo de comunicação do Fórum da Bacia do Rio Doce.
O terceiro momento foi conduzido pelo professor e coordenador do curso de Direito,
André Rodrigues, e aconteceu no Campus I. Foi apresentado um painel, com a situação atual
do rio Doce, com Cláudio Guerra. O promotor de justiça em Minas Gerais, Leonardo Castro
Maia, fez uma análise do TAC-Governança e moderou a discussão em uma mesa-redonda
sobre o tema, composta por Diego Jeangregório (UNIVALE), Fábio Monteiro Cruz (IFMGGV), Luciana Tasse Ferreira e Tayara Talita Lemos (UFJF).
Participam professores, pesquisadores, alunos de doutorado, mestrado e graduação,
agentes públicos, entidades da sociedade civil, representantes de atingidos, movimentos
sociais e povos tradicionais, em parceria com o Fórum Permanente da Bacia do Rio Doce
(MG).
Todos os eventos representam uma iniciativa conjunta do curso de Direito da
UNIVALE, do Observatório Interdisciplinar do Território (OBIT), órgão vinculado ao
mestrado em Gestão Integrada do Território da UNIVALE, e do Fórum Permanente da Bacia
do Rio Doce/MG. Conta ainda com a parceria da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e Rede Terra Água.
No dia 6 de dezembro, foi realizada uma reunião com professores da UNIVALE e
representantes do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, da Universidade Federal de Juiz
de Fora – UFJF, para apresentar o Mestrado em Gestão Integrada do Território da UNIVALE
(GIT), a área Interdisciplinar da Capes, e o Workshop da Rede Interinstitucional de Pesquisas
Socioambientais que está em construção. O objetivo era fazer um planejamento estratégico da
rede para o primeiro semestre de 2019.
Representando a UNIVALE, participaram da reunião as professoras Dra. Suely
Rodrigues, Dra. Elaine Pitanga, e o professor Dr. Haruf Salmen Espindola. O encontro
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também contou com Drs. Cristiana Guimarães, Evandro Panquestor, Deborah Praxedes,
Rodrigo Marques, Tonimar Senra e Willerson Custódio.
IV - Princípio da Universalidade:
A UNIVALE tem o compromisso com a universalidade do conhecimento humano
resultado da pesquisa científica, em todas as áreas do conhecimento, com respeito à liberdade,
à diversidade e ao pluralismo de ideias, sem limitação, censura e discriminação de qualquer
natureza. Nesse sentido a UNIVALE fomentará a universalidade do conhecimento e
interdisciplinaridade, mas reconhecendo a existência e legitimidade de outros saberes em
diferentes domínios cognitivos e diversos domínios de experiências. Ao reconhecer a
existência de múltiplos saberes presentes nas sociedades humanas, a UNIVALE se
compromete com o dialogo de saberes, pois o conhecimento proveniente da ciência e
tecnologia não possui todas as respostas aos dilemas humanos e ambientais do presente, que
são complexos e cobrem múltiplas dimensões interligadas.
Nesse sentido, a universalidade do conhecimento se liga ao compromisso institucional de
contribuir para o desenvolvimento territorial sustentável em todos os campos –
socioeconômico, socioambiental, científico, tecnológico, cultural e artístico. Longe de
estreitar o campo de visão, ao se voltar para os desafios colocados pelo ambiente externo no
qual se insere a UNIVALE, essa é uma abertura conceitual, atitudinal e epistemológica mais
adequada à realidade hodierna, na qual se ampliou as interfaces entre o local e o global. A
inserção local não é regionalismo, mas ao contrário, é a capacidade de estabelecer o diálogo
efetivo e relevante com a universalidade do conhecimento científico e tecnológico, inserindo a
UNIVALE significativamente no contexto científico e tecnológico nacional e internacional.
V - Princípio da Interatividade e Cooperação:
A Universidade está aberta ao intercâmbio, a cooperação técnica e as parcerias com as
Instituições de Ensino Superior (públicas e privadas), com os órgãos de governo, com as
agências públicas, com as empresas, com as organizações não governamentais e entidades da
sociedade civil da região de inserção, bem como com os centros de pesquisa, com
Universidades e com os integrantes da comunidade científica nacional e internacional.
VI - Princípio Comunitário:
A UNIVALE se enquadra na categoria das universidades comunitárias laicas e,
consequentemente, a política de pesquisa e pós-graduação deve contribuir significativamente
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para cumprir, ampliar e aprofundar o caráter comunitário. Nesse sentido, trata-se de
prosseguir naquilo que foi reconhecido pela Comissão de Acompanhamento que avaliou a
UNIVALE, no processo que aprovou o seu reconhecimento (Parecer 16/92, aprovado pelo
CFE em 28 de janeiro de 1992 CFE) se manifesta nos seguintes termos: “instituição
plenamente integrada com a realidade regional, constituindo-se em seu patrimônio, cultural e
educacional”. Conforme as palavras da Comissão de avaliação, a UNIVALE “é plenamente
assumida, tanto pela comunidade acadêmica, como pela comunidade regional". Cabe a
política de pesquisa e pós-graduação garantir essa condição que está na origem e razão de ser
da instituição, contribuindo para reafirmar o caráter comunitário no presente e futuro. Esse
princípio se efetiva na pesquisa e pós-graduação em sinergia com as necessidades locais e
regionais, bem como no esforço de divulgação e popularização do conhecimento construído
pelo corpo docente e discente da UNIVALE e no primado de uma ciência cidadã.
VII - Princípios éticos
O dilema da contemporaneidade é marcado por crises de concepções e paradigmas, o que
gera expectativa tanto nas áreas econômica, política, cultural e ambiental. Um tempo marcado
por fluidez e instabilidades que exige dos profissionais de todas as áreas do conhecimento
uma postura ética, reflexiva e proativo, rapidez, além de equilíbrio, metas, alteridade,
inovação e consciência ecológica. Desenvolver as atividades investigativas e uma pedagogia
com fundamento na dimensão humana da ética associada a uma dimensão ambiental, no qual
o princípio da diversidade cultural e da biodiversidade devem ser igualmente considerados.
Objetivos estratégicos para a pesquisa e pós-graduação


Promover o desenvolvimento institucional da pesquisa e pós-graduação, com a oferta de
programas permanentes de pós-graduação stricto sensu;



Desenvolver a pesquisa e pós-graduação aproveitando as oportunidades oferecidas pelo
ambiente externo e interno;



Tornar a UNIVALE significativa no contexto regional/estadual e referência nos campos
científicos que prioriza, possibilitando estabelecer o diálogo entre o local-global;



Oferecer condições para consolidação dos grupos e linhas de pesquisas, com participação
de docentes doutores, mestres e de discentes de graduação e pós-graduação, nos campos
investigação derivados da análise do ambiente externo, prioritariamente:
o Ambiente, saúde e doença;
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o Ambiente, território e sustentabilidade;
o Cultura e identidade;
o Bacia do Rio Doce e desastres socioambientais;
o Direitos fundamentais, direitos humanos, efetividade do direito;
o Formação histórica do território;
o Políticas públicas em educação, saúde, assistência social e segurança pública;
o Tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento;
o Território e mobilidade: migração;
o Violência e vulnerabilidade.


Estabelecer cooperação e parcerias no campo científico e tecnológico, bem como os
intercâmbios de alunos, professores e pesquisadores com Universidades e Centros de
Pesquisa nacionais e estrangeiros;



Estabelecer vínculos permanentes de cooperação e realização no campo do no ensino,
pesquisa e extensão com as IES de Governador Valadares e região;



Articular grupos de pesquisa e pesquisadores da pós-graduação e graduação, sempre que
possível com integração interdisciplinar e interinstitucional com as IES de Governador
Valadares e região;



Desenvolver a infraestrutura adequadas para a Pesquisa e a Pós-graduação, com
laboratórios, núcleos e centro de investigação;



Ampliar a inserção social e regional, com integração comunitária e compromisso com o
desenvolvimento socioambiental sustentável do território;



Aperfeiçoar a gestão da pesquisa e pós-graduação e, ao mesmo tempo, a tramitação dos
projetos, a transparência, a democratização do acesso e a supervisão e avaliação do
cumprimento das metas de produtividade conforme o estabelecido em cada área do
conhecimento pelas agências de pesquisa e pelos comitês de área da CAPES.
Em 2018, o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE chegou a sua

16ª 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, é uma prova da qualidade e do reconhecimento da UNIVALE
como universidade e do seu compromisso com o desenvolvimento da região onde está
inserida. Assim, o 16º Simpósio de Pesquisa e Iniciação demarca a consolidação do fomento
dado à pesquisa pela UNIVALE e do espaço para divulgação das produções acadêmicas.
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A arrecadação e o público desta edição do Simpósio foram recordes. A programação
da 16ª edição do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE contou com dois
painéis, 11 mesas redondas, 37 simpósios temáticos com a apresentação de 595 trabalhos
científicos nas modalidades de resumo em banner e em comunicação oral, 26 documentários,
além de 12 trabalhos completos. Foram contabilizados 582 inscritos. Nesta edição tivemos
como novidade a realização de sessões culturais, no período vespertino dos três dias do
evento:
Concurso Literário -“Desastre do rio Doce: olhares e percepções”. A sessão cultural recebeu
contos, crônicas e poesias fruto do I Concurso Literário UNIVALE e outras manifestações
culturais relacionadas ao Desastre no Rio Doce.
Assalto poético! – A atividade consistiu em abordar os participantes do simpósio em horários
anteriores ou de intervalo com "tiros" certeiros de versos que atingem a alma e o coração.
Teve como objetivo incentivar a formação de leitores e popularizar obras consagradas da
literatura brasileira. Pode acontecer todos os dias e culminar em um sarau de 30 minutos com
declamações e leituras de poemas pelos participantes. Esta atividade prevê a participação da
monitora da Trocateca e de um grupo de estudantes colaboradores de qualquer curso que
tenham interesse em participar do "assalto".
Café Cultural da UNIVALE - Entrelaços - A sessão cultural com o tema “Entrelaços" se
propõe entrelaçar as diversas áreas do conhecimento (Saúde, Ciências e Tecnologia,
Licenciaturas, Comunicação e Humanidades) com manifestações artísticas, literárias,
musicais e gastronômicas propiciando um diálogo entre cultura e educação, bem como a troca
entre os diferentes saberes.
Em se tratando da Extensão, a UNIVALE pretende conquistar o reconhecimento
político e social da Extensão Universitária como processo acadêmico relevante, definido e
efetivado em função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do
estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade; estimulando a
educação ambiental e o desenvolvimento sustentável com ações que atendam a realidade
regional, referenciando-se, primordialmente, nos compromissos de erradicação da pobreza e
da sustentabilidade socioambiental. A extensão na UNIVALE tem como objetivos:
I - Estimular ações articulando ensino, pesquisa e extensão, cujo desenvolvimento implique
relações interdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade e da sociedade;
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II - Criar condições para a participação da Universidade na elaboração das políticas públicas
voltadas para a população local e regional, priorizando comunidades em vulnerabilidade,
tendo em vista a inclusão social;
III - Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e disponibilização de
conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e ao desenvolvimento tecnológico
e social do País;
IV - Estimular a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de oportunidades
e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis;
V - Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação
cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter nacional e de suas
manifestações regionais;
VI - Manter a avaliação e o monitoramento institucional das atividades de Extensão
Universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria Universidade;
VII - Valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de redes ou
parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e a pertinência social da universidade;
VIII - Priorizar as atividades que tenham a parceria dos movimentos sociais e das
organizações

governamentais

e

não

governamentais

e

que

potencializem

ações

multiplicadoras, contínuas e autônomas;
IX - Priorizar ações que tenham como público alvo os segmentos da população em situação
de risco social e pessoal;
X - Incentivar a participação efetiva dos alunos, visando o desenvolvimento de aptidões que
contribuirão para a sua formação ética, política e profissional, vivenciando experiências
extensionistas na sua área de formação profissional;
XI - Incentivar o corpo docente para a captação de recursos por meio de editais públicos para
o desenvolvimento de atividades de extensão e a efetivação de ações extensionistas que
contribuam para a captação de receita alternativa para a instituição;
XII - Garantir que parte da receita proveniente das atividades de extensão seja destinada para
investimento nos cursos/área/setores nos quais a atividade realizada foi originada;
XIII - Implementar e fortalecer progressivamente a extensão como atividade curricular,
prevista na matriz e no projeto pedagógico dos diversos cursos da UNIVALE, consolidando a
articulação ensino, pesquisa e extensão da formação acadêmica de alunos e professores na
efetivação do diálogo com a sociedade.
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A Política de Extensão da UNIVALE ancora-se nas cinco diretrizes propostas na
Política Nacional, primando por sua efetivação de ações pautadas em: 1. Interação dialógica
entre a universidade e setores sociais, atingindo o cerne da dimensão ética dos processos de
extensão universitária; 2. Interdisciplinaridade e interprofissionalidade combinando
especialização e complexidade dos setores, grupos e comunidades com as quais desenvolve a
extensão; 3. Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, de forma que estejam vinculadas
aos processos formativos e de produção de conhecimento desenvolvidos na universidade; 4.
Impacto na formação do estudante, proporcionando uma formação integral e não somente
técnica, mas também humanista; e, 5. Impacto e transformação social, contribuindo na
solução de na perspectiva da inclusão.
Estão previstas sete modalidades de ações extensionistas na UNIVALE. Uma
modalidade é o Programa de ação comunitária que tem caráter de longa duração e
abrangência de outras ações, incluindo o Projeto de ação comunitária que trabalha com curto
prazo, em torno de um ano. Ambas as modalidades devem garantir a dialogicidade, a
interdisciplinaridade e interprofissionalidade e contribuir para a autonomia e empoderamento
das comunidades. Também estão previstas a Prestação de serviços, a Produção e publicação,
os Eventos e a Participação em conselhos, fóruns e instâncias assemelhadas que devem
garantir impactos na formação dos estudantes e professores, na sociedade e na própria
universidade, contribuindo na articulação ensino, pesquisa e extensão. E por fim, a
modalidade de Cursos com possibilidades de oferta de cursos de curta duração (08 a 29
horas); cursos de atualização ou treinamento (30 a 179 horas); cursos de aperfeiçoamento
(180 a 300 horas); cursos de pós-graduação lato sensu (mínimo 360 horas); e cursos MBA
(mínimo 400 horas).
A UNIVALE vivencia a curricularização da extensão, que é o processo de inserção de
atividades de extensão nos currículos dos diversos cursos de graduação, implementando a
Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, com vistas a garantir a as estudantes atividades
formativas que articulem ensino, pesquisa e extensão. A extensão assim ganha também um
caráter metodológico na prática docente.
Inicialmente as atividades curriculares de extensão se darão inseridas na carga horária
que corresponde às disciplinas da matriz curricular de cada curso. São diversas as
possibilidades dessa inserção. Contudo, não poderão ser criadas disciplinas específicas para as
atividades de extensão, mas disciplinas práticas identificadas com caráter extensionista
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poderão ofertar sua carga horária total como extensão curricular. As atividades de extensão
podem ser desenvolvidas em parte da carga horária de disciplinas, tanto de forma isolada, no
contexto de uma disciplina específica, ou articuladas entre disciplinas, períodos e cursos. As
APS, por seu caráter de prática são espaço/tempo propício à curricularização da extensão.
Também podem ser propostas ações no Projeto (ou Seminário) Integrador, quando for um
componente curricular com carga horária específica na matriz, ou mesmo quando não for,
desde que esteja vinculado a disciplinas, via APS ou não.
A curricularização da extensão ainda se encontra em processo de implementação e um
texto normativo para a extensão curricular definitivo somente virá na próxima revisão da
política que deverá acontecer em 2022 para o exercício de 2023-2026. Algumas questões
ainda serão discutidas, como a possibilidade de curricularização da extensão também através
de Estágio e Atividades Complementares (AC, ACC ou AACC).
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
122 e 123).
Cumprimento da Meta: SIM ( X ) NÃO (

) EM PARTE ( )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

Realização de quatro encontros com NDE dos cursos
de graduação e um com gestão superior da Instituição
para estudo do novo instrumento de avaliação.
Elaboração de agenda destinada aos coordenadores
com orientações básicas para atuação na função bem
como apresentação da organização e funcionamento

- Atualizar o Programa de Formação
Inicial e Capacitação Permanente para os
gestores dos Cursos que alcancem as
dimensões pedagógica, administrativa e
financeira.
Atualizar e implementar Plano de ação do
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dos processos pedagógico, técnico e administrativo.
Descrição das atividades executadas pelo GEPE bem
como propostas de ação
Elaboração dos indicadores de desempenho para
coordenadores de curso.
Elaboração de edital para o Prêmio Inovação
objetivando transparência na seleção dos projetos
Oferta contínua do Curso de Pós-graduação Lato
Sensu Docência do Ensino Superior para
professores, coordenadores de cursos e gestores da
UNIVALE.
Continuação do Programa de Formação Continuada
dos Docentes e PTA que atuam na EaD.
Continuidade da política de descontos pela FPF, para
incentivo à participação de professores e
funcionários em Cursos de Pós-graduação Lato
Sensu ofertados pela UNIVALE.
Contribuição com a PROGRAD nas ações do
Programa de Políticas de Capacitação e
Qualificação Docente com a oferta do curso de
formação em Didática do Ensino Superior.
- Atendimentos a docentes e alunos para orientação
de uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) adotado para atividades a distância da
UNIVALE.
- Orientação pedagógica para docentes dos cursos de
graduação a distância ofertados.
- Oferta de oficina Docência na EaD UNIVALE
durante o evento Workshop Experience (fevereiro).
- Oferta do curso de extensão Docência e Tutoria na
EaD para docentes e técnicos administrativos da
UNIVALE.
- Organização de encontros presenciais dos cursos de
pós-graduação lato sensu em EaD, em oferta em
2018.
-Criação de formulário de planejamento de conteúdo
para cursos de graduação e pós-graduação EaD.

Setor de Gestão Pedagógica.
- Ampliar o número de vagas do curso de
Pós-graduação em Docência no Ensino
Superior para os professores.
- Reavaliar o Prêmio Inovação objetivando
transparência na seleção dos projetos,
buscando maior interface entre ensinopesquisa e extensão.
- Elaborar e-book da UNIVALE com as
práticas premiadas.
- Realizar evento para divulgação das
práticas inovadoras;
- Monitorar a oferta dos cursos e demais
ações com a perspectiva de colocar em
prática os resultados da aprendizagem.
- Identificar o diferencial de cada curso no
contexto regional e elaborar campanha para
divulgação
- Propor nova perspectiva para os
PROJETOS INTEGRADORES conferindolhes caráter interdisciplinar entre áreas do
conhecimento
- Desafiar a produção acadêmica no âmbito
das práticas e estágios supervisionados
- Monitorar, em parceria com a CPA, a
oferta dos cursos e demais ações com a
perspectiva de colocar em prática os
resultados da aprendizagem
- Atualização do material institucional do
NEaD para apresentação do AVA e da
concepção de EaD na UNIVALE.
Aprimorar
os
formulários
de
planejamento de conteúdos para oferta de
cursos de graduação e pós-graduação EaD.
- Atualizar os manuais de EaD para aluno,
professor e do AVA UNIVALE.

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
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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 123).
Cumprimento da Meta: SIM (

)

NÃO (

)

EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Reunião para estudo do novo Instrumento de Avaliação de
Cursos de Graduação Presencial e a Distância
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento, com
criação de uma sala de aula no Google Class Room para
discussões e propostas para obter o conceito cinco nos
indicadores do MEC.
Participação nas reuniões de NDE´s com vistas a sanar
dúvidas e atualizar o PPC do curso, em consonância com
as políticas institucionais da UNIVALE;
Atendimento individualizado aos NDE´s dos cursos no
setor de Gestão Pedagógica para discussões e atualização
dos PPC´s à luz do novo Instrumento de Avaliação de
Cursos de Graduação e Diretrizes Curriculares dos Cursos.
Revisão das normas orientadoras para elaboração dos
projetos pedagógicos dos cursos de graduação presencial e
a distância, considerando o novo instrumento de avaliação
do MEC.
Elaboração dos PPC´s dos cursos de graduação presencial e
a distância para publicação no site da UNIVALE.
Os PPC´s dos cursos da graduação presencial, foram
atualizados, tendo alguns em processo de finalização.
Revisão dos PPC´s dos cursos de Pedagogia, Arquitetura e
Urbanismo, Engenharias Civil, Engenharias Civil e
Ambiental,
Engenharias Elétrica, Publicidade e Propaganda,
Odontologia, Nutrição, Enfermagem e Educação Física
(Bacharelado).
Realização de reunião com NEAD e coordenação
dos cursos de graduação de administração, Recursos
Humanos e Sistema de Informação em EAD para
orientação e definição de cronograma para elaboração e
entrega do PPC.
Início do processo de divulgação e publicação dos PPCs no
site da UNVALE.
Revisão das normas orientadoras para elaboração dos
projetos
pedagógicos dos
cursos
de
graduação presencial e em EaD, considerando o novo
instrumento de avaliação do MEC.

Ações de Melhorias Propostas
Dar continuidade a elaboração e dos
PPC’s dos cursos de graduação em
EaD, totalmente revisados e
submete-los à aprovação do
CONSUNI e publicação no site da
UNIVALE.
Publicar os PPC´s dos cursos de
graduação presencial no site da
UNIVALE.
Consolidar proposta de Ciclo
avaliativo dos Cursos no padrão do
SINAES.
Atualizar constantemente os PPC’s
vislumbrando
novas
práticas
construídas
no
campo
do
conhecimento.
Publicar os PPC´s dos cursos de
graduação presencial e a distância no
site da UNIVALE.
Criar e instituir Ciclo avaliativo dos
Cursos no padrão do SINAES.
Finalizar os PPC´s dos cursos de
Gestão em Recursos Humanos e
Administração e submete-los à
aprovação do CONSUNI.
Atualizar os textos referentes ao EaD
para compor os projetos pedagógicos
dos cursos da UNIVALE.
- Concluir os PPCs dos cursos de
graduação EaD
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Realização de oficinas voltadas para implementação do
ciclo avaliativo dos cursos.
Reuniões para definição da organização dos Projetos
Pedagógicos dos cursos de graduação EaD.
Suporte à elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos
de graduação EaD.
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 –páginas 123 e 124).
Cumprimento da Meta: SIM ( ) NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Participação das reuniões de NDE nos cursos
Pedagogia,
Odontologia,
Arquitetura
e
Urbanismo,
Publicidade
e
Propaganda,
Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental,
Enfermagem,
Nutrição,
Educação
Física
Bacharelado para ajustes no PPC.
Inserção do texto referente aos 20% de
disciplinas na modalidade a distância nos PPC’s
dos cursos de graduação presencial (Direito e
Ciências Contábeis). Adequações aos referenciais
de qualidade.
Simulação da avaliação das comissões avaliativas
do INEP/MEC para identificar as fragilidades do
Cursos.

Ações de Melhorias Propostas
Integrar participação do GEPE nos NDE’s para
acompanhamento e formação da cultura da
Avaliação Sistêmica dos PPCs
Propor de forma sistemática em reuniões com
o NDE a revisão dos PPCs com o objetivo de
atualizar e aperfeiçoar o PPC
Criar mecanismos de revisão, monitoramento
e avaliação de todos os PPC´s de Graduação
presencial e em EaD, de acordo com os
referenciais elaborados.
Definir ações decorrentes dos resultados
obtidos nas avaliações no padrão do SINAES.
Criar mecanismos de revisão, monitoramento
e avaliação dos PPC´s de Graduação a
distância, de acordo com as normas
orientadoras.
Dar continuidade a atualização dos PPC’s
vislumbrando as 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
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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 124 e 125).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

)

EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Valorização dos Projetos Interdisciplinares Inovadores por meio
do Prêmio Inovação UNIVALE desenvolvidos com os discentes
Oferta do curso de Pós-graduação em Eficiência e Desempenho
das Edificações Habitacionais por meio do ELO
Oferta de cursos de pós-graduação numa dimensão pedagógica
que prime pela interdisciplinaridade, formação integral e
continuada dos profissionais das diversas áreas do
conhecimento.
Participação na organização dos projetos integradores nos
cursos
de
graduação
EaD,
visando
promover
interdisciplinaridade e curricularização da extensão.
Apoio na elaboração de documentos com orientação para
realização dos projetos integradores nos cursos de
Administração, Gestão de Recursos Humanos e Sistemas de
Informação.
ESPAÇO INTEGRADOR DAS ENGENHARIAS E
ARQUITETURA E URBANISMO - ELO
Realização o evento 1º Fórum do Ambiente Construído.
Realização de sessões de atendimento aos estudantes com
dificuldades em disciplinas dos cursos.
Realização do Evento Em dia com a Engenharia e Arquitetura e
Urbanismo.
Elaboração de projeto de eventos em parceria com a empresa
Suzano Papel e Celulose.
Oferta do PEED da disciplina de Cálculo.
Oferta do PEED da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra
Linear.
Apoia aos cursos que receberão visita de comissão avaliadora do
MEC.
Realização o curso de Pós-graduação em Eficiência e
Desempenho das Edificações Habitacionais.
Realização a Semana das Engenharias e Arquitetura e
Urbanismo.
Realização da 6ª edição do evento Café com Prosa.
Apoiar a coordenação do curso de Engenharia Civil, que

Ações de Melhorias Propostas
Disponibilização de formulários
para
apresentação
de
Programas/Projetos de Ação
Comunitária.
Propor continuidade da prática
de artigos a partir do Trabalho
de Conclusão de Curso.
Incentivar os discentes à
participação em Programas e
Projetos interdisciplinares.
Dar maior visibilidade ao
Espaço
Integrador
das
Engenharias e Arquitetura e
Urbanismo – ELO.
NUVEM
- Palestra Sonhos e Propósitos:
Estimular
os
alunos
a
descobrirem novos caminhos e
refletir
sobre
o
perfil
profissional.
Apoiar ações interdisciplinares e
integrativas dos Cursos de
Graduação presenciais e em
EAD.
Implementar
a
Extensão
Curricular em todos os cursos
de graduação.
Incentivar a curricularização da
extensão nos cursos de pósgraduação lato e stricto sensu.
Atualização dos documentos
com orientação para realização
dos projetos integradores nos
cursos de Administração, Gestão
de Recursos Humanos e
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receberá visita da comissão avaliadora do MEC.
Realização de oficinas com alunos que farão ENADE em 2020.
Realização eventos em parceria com ASCORG e coordenadores
para captação de alunos nas escolas, para os cursos do Núcleo de
Exatas.
Proposta, junto aos Coordenadores de revisão da matriz
curricular dos cursos para redução do valor das mensalidades.
Apoio a coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo, que
receberá visita da comissão avaliadora do MEC.
Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos de
Mineração e Análise da Viabilidade Técnica para a Produção de
Blocos Ecológicos (parceria entre UNIVALE e Fundação
Renova).
Elaboração do caderno da Semana das Engenharias e
Arquitetura e Urbanismo para a Revista Construção em
Evidência.
NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE EMPREENDEDORISMO
– NUVEM
- Evento InovAÇÃO em Saúde: Promover o debate sobre
questões emergentes da sociedade local e gerar soluções
criativas e inovadoras, conectando a universidade e os agentes
locais.
- Hackathon dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharia
de Produção: Proporcionar aos estudantes a participação em
eventos com o objetivo de desenvolver soluções para problemas
reais de organizações da cidade.
- Nanocurso Possibilidade Infinita: Estimular o pensamento
criativo e empreendedor da comunidade acadêmica na solução
de problemas reais da sociedade.
- Participação e apoio ao Agrodesafio: Proporcionar aos
estudantes a participação em eventos com o objetivo de
desenvolver soluções para problemas reais da área de
agronegócio em Governador Valadares.
- Simpósio temático “Empreendedorismo e Desenvolvimento
Regional - 16º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da
UNIVALE”: Promover uma discussão interdisciplinar sobre a
relação entre a inovação e o empreendedorismo com o
desenvolvimento regional.
- Startup Universitário: Atuar junto ao programa Minas Digital
da SEDECTES-MG para realizar ações que despertem a cultura
empreendedora e o desenvolvimento do ecossistema
empreendedor no âmbito da UNIVALE.
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
No Curso de Arquitetura e Urbanismo, a Coordenação,
professores e os alunos trabalham numa ação conjunta, criando e
principalmente,
mantendo
e
incentivando
projetos
interdisciplinares, através principalmente do Projeto Integrador
em parceria com a ARDOCE e a Maratona de projetos, que é
desenvolvido ao longo de todo o curso. O objetivo desse
componente curricular é atingir a integração entre as disciplinas,
incluindo a avaliação do processo ensino aprendizagem.
Sabendo que a inserção dos estudantes desde o ingresso no curso

Sistemas de Informação.
CURSO DE ARQUITETURA
E URBANISMO
- Estimular a maior construção
de
projetos
e
produtos
integrando os diversos cursos da
UNIVALE.
- Estimular que o produto final
das atividades acadêmicas seja
direcionado à comunidade.
CURSO
DE
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
- Otimizar o trabalho aplicado
na disciplina Tópicos em
Contabilidade,
utilizando-se
plataformas virtuais, a fim de
preparar os discentes para
questões de concursos.
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;
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;
- Captar junto à FPF bolsas de
50% do valor da mensalidade
para fins de apoio financeiro aos
discentes que participam do
projeto.
CURSO DE ENFERMAGEM
- Preservar a ocorrência da
agenda do curso;
- Monitora as propostas
pedagógicas do Curso de
Enfermagem
e
promover
melhorias para obtenção de
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em contato com a realidade é fator decisivo para que os mesmos
se tornem agente crítico e transformador da sua própria
realidade.
Outra atividade proposta é a Avaliação Global com a
aproximação de disciplinas para construção de questões
elaboradas para trabalhar o raciocínio com conteúdos
interdisciplinares.
Incentivar os discentes à participação em congressos, seminários
e semanas acadêmicas.
Reuniões entre os professores para realização das atividades por
aproximação de disciplinas/ módulos.
Realização de semanas acadêmicas e oficinas fomentando o
desejo e a necessidade de continuidade dos estudos.
Incremento de 50% ao ano no número de alunos envolvidos em
projetos de iniciação científica e de extensão.
Organização e ampliação das atividades no Escritório Modelo
do Curso.
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- O curso de Ciências Contábeis trabalha, por meio das
disciplinas Simulações Empresariais, Contabilidade Gerencial e
Negócios I e II, e Tópicos em Contabilidade, a releitura e a
revisão dos conteúdos abordados ao longo do curso, a fim de
preparar o corpo discente para os exames de suficiência do
Conselho Federal de Contabilidade e do ENADE. Nestas
disciplinas, são requeridas habilidades e competências dos
alunos, de sorte que os mesmos aplicarão conceitos teóricos e
práticos, alinhando-as às atividades requeridas, individualmente
(especificamente na disciplina Tópicos em Contabilidade,
ministrada pelo professor Sérgio dos Santos Reis) e em grupo
(na disciplina Simulações Empresariais, ministrada pelos
professores Sandro Gonçalves de Souza e Saul Carvalho Júnior;
e Contabilidade Gerencial e Negócios I e II, ministrada pelo
professor Marcelo Lopes Bello Coelho).
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:
1.Atividades Complementares I, componente curricular
“Observação em Cenário de Campo” realizada no primeiro
período do curso.
Descrição: Esta proposta surgiu de demanda discente, com a
justificativa de conhecer a atuação do Enfermeiro nos períodos

resultados mais efetivos;
- Estimular a submissão de
projetos de pesquisa e extensão
pelo corpo docente, bem como
curso de extensão/atualização,
especialmente
pelos
responsáveis por ambientes do
curso (Ambulatório de Lesões
Dermatológicas
e
Biossegurança);
- Incentivar a pesquisa e
publicação
de
trabalhos
interdisciplinares
dos
Seminários
Integradores,
Tecendo
Saberes
na
Enfermagem,
módulos
e
disciplinas/grupos temáticos,
assim como a participação dos
professores e acadêmicos nos
Simpósios de Pesquisa e
Iniciação Científica;
- Acompanha e estimular as
APS integrando os módulos dos
períodos, os períodos do curso
e as disciplinas, formatando
instrumento de avaliação e
divulgação como material de
consulta e estudo;
- Monitorar a elaboração do
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 e que
trabalhem as habilidades de
leitura e interpretação de textos,
gráficos e imagens;
- Desenvolver e avaliar,
sistematicamente, instrumentos
de
acompanhamento
do
desempenho
discente,
aprendizagem, metodologias e
gestão do capazes de fornecer
indicadores que retratem a
realidade do curso (diagnóstico)
e
permitam
a
efetiva
intervenção.
- Avaliar sistematicamente,
através do colegiado de curso,
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iniciais do curso e propiciar a vivência em campo de estágio
realizado pelos acadêmicos do último ano do curso, sob a
supervisão direta do supervisor da IES. Esta prática ocorre nos
níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde. Esta
atividade propicia 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.
2.Seminário Integrador, Atividade Prática Supervisionada
Integrada (APSI) do curso, com edição semestral desenvolvida,
ininterruptamente, há doze anos, marca o pioneirismo do Curso
de Enfermagem na proposição de atividades interdisciplinares
que o legitimam na referência em ações inovadoras na
universidade.
Descrição: O tema central de cada Seminário Integrador é
selecionado pelo colegiado do curso (que conta com
representação discente), sendo os subtemas elencados pelas
turmas e escolhido democraticamente qual será trabalhado no
semestre letivo. Sob a supervisão e acompanhamento dos
docentes e professor referência de turma terá como produto
final a confecção e apresentação de artigo científico para a
comunidade acadêmica, comunidade externa, egressos,
profissionais e serviços. O incentivo à interação entre as turmas
e à produção científica acerca de temas atuais são características
do Curso de Enfermagem e integram acadêmicos do 1º ao 9º
período, respeitando os saberes e a complexidade de cada
contexto.
3.Ações e atividades desenvolvidas em serviço: são
contempladas em aulas práticas de disciplinas/grupos temáticos
ou módulos, envolvendo docentes, discentes, egressos, serviços
e comunidade em ações oriundas de diagnóstico situacional em
serviços.
Descrição: Aproximação da teoria à pratica num contexto real,
pela criação e incentivo aos projetos interdisciplinares dentro e
fora dos muros universitários para atendimento às demandas do
curso, da universidade e dos serviços parceiros no âmbito dos
cenários do SUS. As atividades modulares envolvendo conteúdo
dos módulos da matriz curricular reduzem valorizam as
atividades acadêmicas e otimizam os resultados no ensino e
aprendizado, inclusive para a comunidade.
4.Acompanhameto/Avaliação
Global:
é
elaborado,
semestralmente, conforme agenda compartilhada nos Encontros
Acadêmicos (também, semestral).
Descrição: corresponde a uma Atividade Avaliativa Integrada do

do
Núcleo
Docente
Estruturante e dos Relatórios
da CPA o Projeto Pedagógico
de Curso no que se refere ao
conteúdo,
metodologia,
infraestrutura
disponível,
acervo, formas de avaliação,
planos de ensino, referencial
bibliográfico e outros;
Definir
os
principais
indicadores do curso, apresentalos à comunidade acadêmica e
gestão e traçar planos de ação
que minimizem as fragilidades e
efetivem as fortalezas do curso;
Implementação
e
monitoramento do Sistema
Modular
de
Ensino
considerando a abordagem
integrada
do
ensino,
avaliações/atividades modulares
e metodologias ativas;
- Otimizar o desenvolvimento
das atividades acadêmicas
indissociadas da integralidade,
interdisciplinaridade
e
participação ativa comunitária.
CURSO DE ENGENHARIA
CIVIL
- Buscar ações na comunidade
- Envolver todas as disciplinas
do período.
- Integrar as APS
ENGENHARIA CIVIL E
AMBIENTAL
- Aprimorar a realização do
Projeto Integrador como forma
de curricularização da extensão.
CURSO DE ENGENHARIA
ELÉTRICA
- Incentivar a construção de
projetos que possam integrar as
diversas
Engenharias
da
UNIVALE.
- Incentivar
que o desenvolvimento de um
produto final das atividades
acadêmicas seja direcionado à
comunidade.
- Estimular a publicação de
trabalhos interdisciplinares no
âmbito das disciplinas.
- Integrar ao máximo as APS ás
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Curso de Enfermagem, por turma, tendo como referência o
conteúdo trabalhado até aquele momento e o objetivo efetivar a
integração entre os módulos e disciplinas/grupos temáticos,
considerando os diferentes saberes das diversas áreas do
conhecimento. Avalia a evolução da aprendizagem discente,
bem como, o desenvolvimento de habilidades e competências
necessárias à formação do Enfermeiro.
5.Encontro
Acadêmico
de
Enfermagem:
ocorre,
ininterruptamente, há quatro anos consecutivos, sendo proposta
pedagógica do curso de boas-vindas ao novo semestre letivo e
socialização das ações e agenda do curso proposta pelo
Colegiado, Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Núcleo
Modular.
Descrição: momento escolhido para socialização do Projeto
Pedagógico do Curso de Enfermagem; apresentação da Matriz
Curricular Integrativa na versão modular; realização da aula
magna; apresentação da agenda semestral das atividades do
curso (APSI – Seminário Integrador e Tecendo Saberes na
Enfermagem; Acompanhamento/Avaliação Global; defesa do
Projeto de Pesquisa pela turma de 8º período; apresentação do
Trabalho de Conclusão de Curso pela turma de 9º período;
escolha dos subtemas do Seminário Integrador; orientação
acerca dos critérios para o desenvolvimento das atividades
avaliativas intra e extra muros universitários; indicação dos
professores referência de turma do semestre; e dos principais
indicadores do curso.
6.Tecendo Saberes na Enfermagem, APSI do curso integra
agenda cativa há três anos consecutivos.
Descrição: Atividade conduzida por professora específica
conforme PLACAD, realizada pelas turmas de 8º ou 9º período
para todas as turmas do curso, de maneira a promover a
integração entre docentes e discentes e trabalhar assuntos
atualizados no curso. Os temas selecionados se distanciam da
grande área do conhecimento “Saúde”, priorizando
conhecimentos gerais, atualidades e outros enfoques
identificados nas avaliações externas/ENADE, concursos e
mídia. A utilização de metodologias ativas constitui uma marca
deste evento científico (dramatização, encenação, cinema
comentado e outras).
7.Oficinas Integração de Saberes: constitui atividade do curso,
já realizada em várias modalidades e que, atualmente, integra o
calendário acadêmico das turmas que farão a avaliação do
INEP/ENADE em cada ciclo.
Descrição: Desde 2009, as oficinas integram a rotina do curso
durante os três semestres que antecedem ao ENADE,
aumentando, gradativamente, a frequência de ocorrência (de
mensal a quinzenalmente) até a data da prova. Neste contexto, os
temas estudados referem-se ao Meio Ambiente e Educação
Ambiental, Inclusão Social e Educação em Direitos Humanos,
Igualdade Ético – racial, Cultura e Diversidades, Violência,
entre outros.
8.O projeto de pesquisa Ensino e Serviço: a Enfermagem

disciplinas.
CURSO DE FARMÁCIA
- Estimular construção de
projetos e produtos integrando
os
diversos
cursos
da
UNIVALE.
- Estimular a pesquisa e
publicação
de
trabalhos
interdisciplinares no âmbito das
disciplinas.
- Alinhar as Políticas de Ensino,
Extensão e Pesquisa do Curso
de Medicina ao novo Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI) da UNIVALE, com
vigência 2019- 2013.
- Concluir a atualização do
PPC e encaminhar à Reitoria
para submissão à aprovação do
CONSUNI.
- Promover formação inicial e
continuada dos docentes do
curso Farmácia com relação á
metodologias inovadoras de
ensino.
- Analisar os resultados das
avaliações da Comissão Própria
de Avaliação (CPA) e propor
ações de melhoria e/ou revisão
de procedimentos acadêmicos,
com vistas à correção de
distorções no processo ensinoaprendizagem.
- Reforçar as ações que
propiciem a articulação com os
temas transversais, através de
eventos tais como Seminário
Integrador.
Manter
a
realização,
criteriosamente, das Reuniões
Modulares com vistas a
promover
a
integração
horizontal e vertical do curso,
respeitando os eixos de
formação e a organização
curricular definidos pelas DCN
do curso de Medicina.
- Promover e incentivar a
participação dos discentes nas
Atividades
Complementares,
bem como criar mecanismos de
aproveitamento
de
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“extendida” ao campo de práticas da Vigilância em Saúde:
foi proposto pelo curso em 2018, a partir de uma proposta
inovadora para o Projeto Piloto de Curricularização da
Extensão” iniciado em 2017, surgido de uma parceria entre o
curso e o Departamento de Epidemiologia da Secretaria de
Saúde do município de Governador Valadares. Os excelentes
resultados para o curso, serviços e comunidade forma a alavanca
inicial ao desenvolvimento do 1º projeto de pesquisa do Curso
de Enfermagem.
Descrição: os produtos oriundos do projeto piloto (4
workshops), beneficiaram os serviços do DVS, o curso, a
universidade e a comunidade. O projeto de pesquisa permitirá 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.
9.Parceria entre a UNIVALE e o CIMDOCE (Consórcio
Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio
Rio Doce), com articulação entre a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Descrição: permitiu a interlocução entre as atividades de
Enfermagem e de outros cursos de áreas do conhecimento
distintas para o desenvolvimento de ações de promoção à saúde
e prevenção de agravos, especialmente nos cenários do SUS.
10.Nova proposta de extensão curricularizada: com base em
proposta anterior, foi evoluindo a partir do final de 2018 em
decorrência dos excelentes resultados do Projeto Piloto de
Curricularização da Extensão” no DVS/SMS/GV, porém, desta
vez, o convite de parceria com o Curso de Enfermagem veio da
Superintendência Regional de Saúde/GV.
Descrição: o projeto ainda está sendo implementado, mas a
novidade será a participação de outros cursos elencados no
projeto,
fortalecendo
a
interdisciplinaridade,
a
interprofissionalidade e multidisciplinaridade.
11.Incentivo à participação discente em Programas de
Monitoria: proposta de monitoria conduzida pelo Espaço A3,
considerando disciplinas/grupos temáticos ou módulos.
Descrição: permite a vinculação dos acadêmicos com a
universidade e com o curso, fortalece as disciplinas/grupos
temáticos e módulos, favorece o relacionamento entre os
docentes e discentes, viabiliza a aprendizagem e o treinamento
em laboratórios específicos em horários distintos dos horários
de aula e propicia a autonomia nos estudos, além de otimizar o
rendimento acadêmico.
12.Incentivo à participação discente em projetos de
extensão.
Descrição: os acadêmicos do Curso de Enfermagem integram
projetos e propostas de extensão como CAIGE, PAOPE,
PAOPE Itinerante, Ambulatório de Lesões Dermatológicas,
Biossegurança/Acolhimento, Rede Solidária - Natureza Viva,

conhecimentos, adquiridos pelo
estudante, mediante estudos e
práticas
independentes,
presenciais ou a distância, como
monitorias, estágios, programas
de
iniciação
científica,
programas de extensão, estudos
complementares
e
cursos
realizados em áreas afins.
- Incentivar a participação dos
discentes
e
docentes
no
Simpósio de Iniciação Científica
da UNIVALE.
CURSO DE FISIOTERAPIA
- Estimular a maior construção
de
projetos
e
produtos
integrando os diversos cursos
da UNIVALE;
- Estimular que o produto final
das atividades acadêmicas seja
direcionado à comunidade;
- Estimular a pesquisa e
publicação
de
trabalhos
interdisciplinares no âmbito das
disciplinas;
- Estimular ainda mais APS
integrando as disciplinas.
CURSO DE MEDICINA
- Alinhar as Políticas de Ensino,
Extensão e Pesquisa do Curso
de Medicina ao novo Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI) da UNIVALE, com
vigência 2019- 2013.
- Concluir a atualização do
PPC e encaminhar à Reitoria
para submissão à aprovação do
CONSUNI.
- Promover maior integração do
curso de Medicina aos demais
cursos do Núcleo da Saúde da
UNIVALE, por meio da
inserção dos alunos nos
Programas, Projetos e Ações de
Extensão e de Pesquisas
Institucionais e outros meios.
- Acompanhar, monitorar e
avaliar o PPC, por meio de
reuniões com o NDE e escuta
aos alunos, por meio de
representações
estudantis,
propondo correções que se
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Anjos da Alegria, Odontologia na Comunidade e outros.
13.Apoio e incentivo à participação discente em projetos de
pesquisa, Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica e,
eventos científicos.
Descrição: o curso realiza oficinas “Mãos à Obra” para
orientação à confecção de resumos, textos e trabalhos
científicos, preenchimento do currículo lattes e outros, com a
finalidade de preparar docentes e discentes no desenvolvimento
de trabalhos científicos para submissão em eventos.
14.Apoio ao Centro Acadêmicos de Enfermagem (CAENF)
e à ATLÉTICA: são entidades estudantis parceiras do curso
nas propostas de ensino, pesquisa, extensão, ação comunitária,
esporte e lazer.
Descrição: a ocorrência de encontros mensais e extraordinários
entre os integrantes da CAENF/ATLÉTICA e coordenação de
curso fortalecem a parceria do curso com as representações
discentes, favorecem a comunicação e o apoio/participação dos
acadêmicos nas ações e atividades.
15.Apoio e direcionamento de acadêmicos ao Estágio Não
Obrigatório, conforme demanda dos serviços de saúde do
município.
Descrição: O Estágio Não Obrigatório (ENO) é regido por
legislação específica, podendo o acadêmico ingressar nesta
modalidade de estágio após a integralização das
disciplinas/grupos temáticos instrumentais, Fundamentos de
Enfermagem e Semiologia Semiotécnica. Constitui mais uma
maneira de aproximação da vivência teórica e prática da sala de
aula com os cenários dos serviços.
16.Participação do Curso de Enfermagem no PET Inter
profissional desde 2018.
Descrição: metodologia que propicia a reorientação da formação
por meio da educação Inter profissional e prática colaborativa.
Constitui também mais uma maneira de aproximação da
vivência teórica e prática da sala de aula com os cenários dos
serviços. Possibilitará o desenvolvimento da autonomia discente,
o aprimoramento das competências e habilidades necessárias ao
Enfermeiro para a atuação em sua prática profissional,
considerando os distintos cenários epidemiológicos locais e
regionais.
17. Participação do Curso de Enfermagem no GT do SUS
desde 2014.
Descrição: grupo de estudo nomeado por portaria universitária
para conhecer as práticas dos cursos nos cenários do SUS, bem
como monitorar ações e alinhar propostas (especialmente de
estágios) e processos para a organização das práticas da
UNIVALE nos distintos níveis de atenção em saúde e delinear
as contrapartidas da universidade à Secretaria Municipal de
Saúde/GV.
18.Encontros regulares entre a coordenação de curso,
docentes, discentes e gestores: estes encontros permitem o
acompanhamento das ações do curso, possibilitando a avaliação
dos processos e intervenções circunstanciais, se necessárias.

apresentem necessárias à sua
integral consecução.
- Promover formação inicial e
continuada dos docentes do
curso Medicina sobre os
fundamentos da organização
curricular em módulos e seus
desdobramentos
envolvendo
todos
os
segmentos
da
comunidade acadêmica.
- Promover a divulgação de
experiências docentes que
obtiveram resultados relevantes
à melhoria da qualidade do
curso e do processo de
aprendizado dos discentes.
- Sistematizar o trabalho do
NDE por meio da elaboração de
um Plano Bienal de trabalho
2019-2020, fundamentado no
Plano de Desenvolvimento PDI
da UNIVALE e PPC, alinhado
aos indicadores de qualidade do
INEP/MEC, fortalecendo os
espaços de discussão acadêmica
e a eficácia da atuação do NDE
no âmbito do Curso.
- Aperfeiçoar os instrumentos
de avaliação do processo
ensino-aprendizagem, alinhados
aos desempenhos esperados em
cada semestre, tendo como
parâmetro o formato de
questões do INEP/MEC e
outros, em conformidade com a
concepção dos professores e
especificidades de cada Módulo
do currículo.
- Concluir o processo de
validação dos Planos de Ensino
2019/1 pelo NDE.
- Intensificar o trabalho de
monitoramento dos Planos de
Ensino, junto aos docentes do
curso, tendo em vista os
parâmetros para validação
desses pelo NDE.
- Intensificar o cumprimento
das orientações do GEPE
relacionadas às Unidades de
Aprendizagem
com
as
atividades associadas e objetos
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Descrição:
 Reunião de Colegiado de Curso ocorre mensalmente e
tem como membros o corpo docente, representante
discente e representante da comunidade e trata assuntos
de interesse do curso, dos serviços e da comunidade;
 Reunião de Núcleo Docente Estruturante ocorre
mensalmente e tem como membros professores do
Núcleo da Saúde, de Ciências específicas da
Enfermagem, de Ciências Humanas, do Mestrado
Gestão do Território;
 Reunião do Núcleo Modular ocorre mensalmente e tem
como membros os professores e trata a proposta
pedagógica do curso, a condução das atividades
avaliativas modulares (intra e extramurais), os registros
acadêmicos, conselhos de classe e outros;
 Encontro dos representantes de turma com a
coordenação de curso, ocorre mensalmente e visa a
aproximação do coordenador dos discentes a partir dos
representantes de turma, monitoramento dos processos
e gerenciamento à distância das salas de aula e
ambientes acadêmicos, bem como, fortalecimento do
vínculo dos acadêmicos ao curso;
Café com ASGRAD ocorre mensalmente entre a gestão superior
da UNIVALE/FPF, assessores, coordenadores de curso e
convidados especiais para tratar de assuntos relacionados ao
ensino, pesquisa, extensão e ação comunitária.
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
O Curso de Engenharia Civil em uma ação conjunta de
professores e coordenação, possibilita e cria projetos que
buscam a interdisciplinaridade no curso. Desta forma, o curso
elabora o Projeto Integrador que é desenvolvido ao longo de
todo o curso, com o objetivo de atingir a integração entre as
disciplinas e os diferentes saberes das diversas áreas do
conhecimento da engenharia.
Existe outra atividade proposta que é a Avaliação Global, uma
atividade que busca a construção de questões elaboradas para
trabalhar o raciocínio com conteúdo interdisciplinar e com
questões do mercado e dia a dia do profissional.
Trabalhos integrados entre as disciplinas, principalmente nas
APS, em busca da pesquisa e do contato com a realidade, no
qual é fator decisivo para que os mesmos se tornem agente
crítico e transformador da sua própria realidade.
Escritório Modelo, com o objetivo da vivência de mercado,
onde propicia condições para que o aluno vivencie a realidade
do engenheiro, por meio da observação, pelo desenvolvimento
de atividades entre estudo e trabalho, integrando teoria à prática
em todo o currículo.
Incentivar os discentes à participação em congressos, seminários
e semanas acadêmicas.
Visitas técnicas efetuadas dentro das disciplinas para
exemplificar a teoria estudada em sala.
Semana Acadêmica: evento que promove o encontro de

de aprendizagem, conforme
consta
no
Tutorial
disponibilizado no Portal do
Professor.
- Indicar os títulos à Biblioteca
a serem adquiridos pela
Fundação Percival Farquhar
(FPF), de acordo com a
atualização das referências
pelos professores para os
períodos em oferta e para os
demais períodos subsequentes
ao curso de Medicina.
- Ampliar a rede de convênios
para a realização de estágios e
aulas práticas do curso.
- Sistematizar o arquivo físico e
virtual compondo as atas das
reuniões e Regulamentos do
curso.
- Definir as competências a
serem
consolidadas
por
Módulo a cada semestre, de
forma
contínua,
numa
progressão continuada, por
grau
de
complexidade,
articulando-as à realidade local
e regional;
- Analisar os resultados das
avaliações da Comissão Própria
de Avaliação (CPA) e propor
ações de melhoria e/ou revisão
de procedimentos acadêmicos,
com vistas à correção de
distorções no processo ensinoaprendizagem.
- Reforçar as ações que
propiciem a articulação com os
temas transversais, através de
eventos tais como Seminário
Integrador.
- Fazer a divulgação da
biblioteca
virtual
e
implementar
oficinas
de
formação para professores
sobre sua utilização.
Manter
a
realização,
criteriosamente, das Reuniões
Modulares com vistas a
promover
a
integração
horizontal e vertical do curso,
respeitando os eixos de
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professores, estudantes e comunidade por meio de seminários,
debates, minicursos e apresentação de trabalhos. A Semana
Acadêmica complementa e enriquece a formação dos estudantes
privilegiando o cenário acadêmico-científico, que visa ampliar
os conhecimentos específicos dos estudantes para o bom
desempenho profissional, ligados às questões atuais da
Engenharia.
Grupo de Estudos e Práticas Extencionistas: O grupo de estudos
tem como objetivo estudar, à luz de discussões teóricas, as
situações e adversidades locais e regionais, relacionadas às
engenharias Civil e Ambiental, com vistas à elaboração de
projeto e/ou estudos de intervenção na realidade identificada,
indicando e sugerindo soluções.
Reuniões entre os professores para realização das atividades por
aproximação de disciplinas/ módulos.
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
A articulação das disciplinas do currículo, bem como dos
conteúdos teóricos e práticos é concretizada por meio de
Atividades Práticas Supervisionadas propostas em comum por
disciplinas afins. De forma efetiva, em todos os períodos do
curso, os estudantes participam do Projeto Integrador, com
caráter interdisciplinar, que tem como foco a discussão de temas
relevantes às engenharias civil e ambiental. Em 2018 o Projeto
Integrador foi desenvolvido em parceria com a Prefeitura de
Governador Valadares por meio da Secretaria de Obras e
Planejamento Urbano, com foco na área de transbordo de
resíduos municipal. Assim, além da interdisciplinaridade,
explícita no desenvolvimento dos trabalhos, o projeto abordou
ainda a curricularização da extensão.
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
- Com o objetivo de preparar os egressos do curso de
Engenharia Elétrica para atuarem produtivamente no mercado
de trabalho e na sociedade, foi organizada uma estrutura
curricular com a preocupação de estabelecer inter-relação entre
as disciplinas que são oferecidas com a prática profissional e o
mercado do trabalho. Assim, neste item são definidas
metodologias que facilitam o processo de aprendizagem visando
à formação adequada do egresso pretendido.
- O curso estimula atividades empreendedoras, projeto
interdisciplinar, trabalhos em equipe, monitorias, entre outras
atividades complementares na formação do profissional.
- As práticas interdisciplinares no curso são concretizadas por
meio de atividades que envolvem mais de uma disciplina, e de
modo particular no Projeto Integrador onde são propostos
desafios que demandam a articulação de conteúdos distintos,
promovendo a integração entre os conteúdos desenvolvidos ao
logo do curso.
- Estimula-se ainda trabalhos integrados entre as disciplinas,
propondo-se a utilização das APS. Quanto às APS, são
contempladas nos Planos de Ensino das disciplinas, com a
indicação da carga horária a ser trabalhada nessas atividades.

formação e a organização
curricular definidos pelas DCN
do curso de Medicina.
- Promover e incentivar a
participação dos discentes nas
Atividades
Complementares,
bem como criar mecanismos de
aproveitamento
de
conhecimentos, adquiridos pelo
estudante, mediante estudos e
práticas
independentes,
presenciais ou a distância, como
monitorias, estágios, programas
de
iniciação
científica,
programas de extensão, estudos
complementares
e
cursos
realizados em áreas afins.
- Incentivar a participação dos
discentes
e
docentes
no
Simpósio de Iniciação Científica
da UNIVALE.
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;
- Incentivar a participação nos
Simpósios
de
Iniciação
Científica e submissão de
trabalhos
científicos
nas
diversas modalidades;
- Estimular APS integrando as
disciplinas através da Atividade
modular
e
Seminário
Interdisciplinar.
Elaboração de resumo científico
como produto do Seminário
Interdisciplinar, estimulando os
alunos a submeterem ao
Simpósio de Iniciação
Científica;
- Estimular
a elaboração da
Avaliação Global, no formato
do ENADE, trabalhando as
habilidades de leitura e
interpretação de texto;

85

- Outra atividade proposta é a Avaliação Global com a
aproximação de disciplinas para construção de questões
elaboradas para trabalhar o raciocínio com conteúdo
interdisciplinares.
- As atividades complementares; a participação em projetos de
extensão e de pesquisa; a realização de estágios; estudos
independentes; a organização de objetos de aprendizagem, tais
como seminário integrador e avaliação global; o aproveitamento
de conhecimentos advindos da experiência profissional, como
meio de tornar o processo de formação flexível, compõem a
faceta interdisciplinar do curso, bem como a participação dos
estudantes nos projetos de responsabilidade social.
CURSO DE FARMÁCIA
- Organização do currículo do curso em Módulos de Ensino com
a integração de Grupos Temáticos de Conteúdos agrupados em
03 eixos: Cuidado em Saúde, Tecnologia/ Inovação em Saúde e
Gestão em saúde.
- Coordenação, professores e alunos, integrados numa ação
conjunta, criando e principalmente, mantendo e incentivando
projetos interdisciplinares.
- Estabelecimentos da Avaliação Modular como Método de
Avaliação, permitindo integração entre os conteúdos e levando a
uma visão generalizada do aluno.
- Cumprimento de Reuniões modulares pelos professores,
permitindo discussão acerca dos conteúdos abordados e métodos
de metodologias ativas.
- Estabelecimento das Avaliações Continuadas (permanentes)
como forma de acompanhar o progresso dos alunos ao longo das
etapas.
- Elaboração dos Planos de Ensino pelos docentes com base no
desenvolvimento de competências e com objetivos a serem
alcançados no decorrer do processo formativo;
- Realização das oficinas individuais e coletivas, junto aos
professores do curso, precedidas da análise dos Planos de
Ensino 2018/2 com as devidas intervenções, resultando na
validação dos respectivos Planos de Ensino pelo NDE, para
2019/1, além de treinamento relacionado á metodologias ativas
e TICs;
- Integração do curso com o sistema de saúde local e regional
(SUS), por meio das aulas práticas e ações de curricularização
da extensão, especialmente com projetos de extensão como: Uso
Racional de Medicamentos e Farmacêuticos solidários
viabilizando a formação do discente em serviço e permitindo
sua inserção em equipes multidisciplinares e multiprofissionais,
considerando diferentes cenários do Sistema, com nível de
complexidade crescente.
- Adoção de Metodologias que fomentem o raciocínio crítico
com base em literatura atualizada, para além da bibliografia
proposta, com indicação de objetos de aprendizagem e incentivo
ao uso da biblioteca virtual, proporcionando o acesso a conteúdo

- Desenvolver instrumento de
acompanhamento
do
desempenho e aprendizagem, a
ser utilizado nas distintas
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
ODONTOLOGIA
- Estimular a maior construção
de
projetos
e
produtos
integrando os diversos cursos
da UNIVALE.
- Estimular que o produto final
das atividades acadêmicas seja
direcionado à comunidade.
- Estimular a pesquisa e
publicação
de
trabalhos
interdisciplinares no âmbito das
disciplinas.
- Estimular ainda mais APS
integrando as disciplinas.
- Estimular mais trabalhos das
ligas de forma integrada
CURSO DE PSICOLOGIA
- Promover mais ações no
campo da pesquisa e extensão
fomentando
assim
o
desenvolvimento
da
comunidade e região.
CURSO DE SISTEMAS DE
INFOMAÇÃO
- Estimular a maior construção
de
projetos
e
produtos
integrando os diversos cursos
da UNIVALE.
- Estimular que a integração dos
projetos do curso com a
comunidade.
- Estimular a pesquisa e
publicação
de
trabalhos
interdisciplinares no âmbito das
disciplinas.
- Estimular ainda mais APS
integrando as disciplinas.
CURSO SUP. TEC. EM
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de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das
disciplinas e ao perfil do egresso, e ainda o incentivo à produção
do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa e
da publicação.
- Realização semestral do Seminário Integrador como
metodologia/estratégia de integração das disciplinas que
compõem o currículo e de correlações clínicas, estruturado e
coordenado pelos professores dos respectivos eixos temáticos.
- Realização do Seminário Integrador com o objetivo de
contribuir para integração curricular horizontal e vertical, bem
como o reforço do princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão no contexto da realidade loco-regional.
- Realização de reuniões com o NDE para a gestão do PPC,
conforme atribuições da Portaria UNIVALE 068/2016.
- Realização de reuniões com o Colegiado do Curso para
tratativa de assuntos relacionados à gestão do curso, conforme
competências regimentais, garantindo a gestão participativa e
colegiada dos processos acadêmicos.
- Revisão dos critérios de avaliação para 2019/1 a partir da
escuta aos professores e ao Núcleo Docente Estruturante (NDE)
em sintonia com o PPC, cuja avaliação de desempenho do aluno
reveste-se de características especiais e inteiramente articuladas
com
a proposta de construção do conhecimento baseada na estrutura
modular integrativa, com foco nos conhecimentos
teórico/práticos, competências e habilidades frente aos
desempenhos esperados que compõem a prática médica.
O Seminário Integrador, classificado como uma Atividade
Prática Supervisionada (APS), se integra ao conjunto de
práticas avaliativas do curso.
- Inserção dos estudantes desde o ingresso no curso em contato
com a realidade é fator decisivo para que os mesmos se tornem
agente crítico e transformador da sua própria realidade, o curso
de Farmácia possui como parte das atividades complementares
do curso a realização de Práticas de Observação.
- Incentivar os discentes à participação em congressos,
seminários e semanas acadêmicas.
- Estimular o estágio interno principalmente em ambientes como
o LASFAR e o NUVEM, aumentando a capacidade do estudante
em conhecer problemas de saúde regionais, bem como propor
questões inovadoras para resolução dessas questões.
CURSO DE FISIOTERAPIA
- O Curso de Fisioterapia integra 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

AGRONEGÓCIO
Curricularizar
o
projeto
integrador do curso que
também
tem
caráter
extensionista pelo fato do Dia
de Campo levar conhecimento
ao produtor rural e comunidade
interessada.
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aprendizagem.
Outra atividade proposta é a Avaliação Global com a
aproximação de disciplinas para construção de questões
elaboradas para trabalhar o raciocínio com conteúdos
interdisciplinares.
É estimulado ainda trabalhos integrados entre as disciplinas,
principalmente nas APS.
Além disso, sabendo que a inserção dos estudantes desde o
ingresso no curso em contato com a realidade é fator decisivo
para que os mesmos se tornem 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.
Incentivar os discentes à participação em congressos, seminários
e semanas acadêmicas.
Reuniões entre os professores para realização das atividades por
aproximação de disciplinas/ módulos.
CURSO DE MEDICINA
- Organização e vivência do currículo do curso em Módulos de
Ensino com a integração de Grupos Temáticos de Conteúdos
agrupados em 03 eixos: Saúde e Sociedade; Bases Humanísticas
da Formação Médica; e Bases Científicas e Clínicas da
Formação Médica.
- Elaboração dos Planos de Ensino pelos docentes com base no
desenvolvimento de competências e com objetivos a serem
alcançados no decorrer do processo formativo abrangendo as
três áreas: Atenção à Saúde; Gestão em Saúde; e Educação em
Saúde.
- Definição dos parâmetros para validação dos Planos de
Ensino pelo NDE, à luz das evidências que atendam aos
indicadores de qualidade do instrumento de avaliação de cursos
pelo INEP para fins de Reconhecimento; da correlação dos
itens do Plano de Ensino com o Projeto Pedagógico do Curso
(PPC); dos resultados da avaliação do curso realizada pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNIVALE; bem
como pela constatação do índice de proficiência dos alunos em
2018/2, por meio de indicadores de desempenho dos alunos de
cada Grupo Temático.
- Realização das oficinas individuais e coletivas, junto aos
professores do curso, precedidas da análise dos Planos de Ensino
2018/2 com as devidas intervenções, resultando na validação dos
respectivos Planos de Ensino pelo NDE, para 2019/1.
- Inclusão da atribuição ao NDE quanto a responsabilidade por
determinar o quantitativo de exemplares e títulos e o tipo de
acervo (físico e/ou virtual) para o curso.
a). Foi definido com cada professor a bibliografia básica e
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complementar de cada Módulo compostas por títulos indicados
pelos professores dos respectivos Grupos Temáticos,
obedecidos aos critérios aprovados pelo NDE: ser atualizada,
bem como adequada em relação às Unidades de Aprendizagem,
à ementa descrita no PPC e ainda disponíveis na biblioteca.
b). Para garantia do princípio da equidade, o número de títulos
por Módulo foi definido de acordo com o número de Grupos
Temáticos do respectivo Módulo, garantindo pelo menos um
título por Grupo Temático na bibliografia básica e um da
bibliografia complementar, disponíveis na biblioteca da
UNIVALE.
c). As referências são referendadas por relatório de adequação,
assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada
bibliografia básica do Módulo, entre o número de vagas
autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os
títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura
de acesso) disponível no acervo.
d). Foi incentivado o uso dos títulos virtuais, especialmente na
bibliografia complementar, com a garantia da acessibilidade e
de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.
- As habilidades e competências para o Módulo deverão
guardar a coerência com os objetivos propostos, bem como a
coexistência das competências nas 3 áreas: Atenção à Saúde,
Gestão em Saúde e Educação em Saúde, com a plena
articulação com o perfil profissional do egresso, a estrutura
curricular, o contexto educacional, características locais e
regionais e novas práticas emergentes no campo do
conhecimento relacionado ao curso.
- Integração do curso com o sistema de saúde local e regional
(SUS), por meio das aulas práticas e ações de curricularização
da extensão, viabilizando a formação do discente em serviço e
permitindo sua inserção em equipes multidisciplinares e
multiprofissionais, considerando diferentes cenários do Sistema,
com nível de complexidade crescente- Maior integração entre os
professores que ministram aulas teóricas e práticas com o
implemento de metodologias inovadoras, coerentes com o PPC e
estratégias pedagógicas que propiciem ao contínuo
acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica
e à autonomia do discente, por meio de práticas pedagógicas que
estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática.
- Realização de atividades práticas de ensino em conformidade
com as DCN, com regulamentação para a orientação, supervisão
e responsabilidade docente, permitindo a inserção nos cenários
do SUS e em outros ambientes como laboratórios ou espaços de
ensino, resultando no desenvolvimento de competências
específicas da profissão, e estando, ainda, relacionadas ao
contexto de saúde da região
- Adoção de Metodologias que fomentem o raciocínio crítico
com base em literatura atualizada, para além da bibliografia
proposta, com indicação de objetos de aprendizagem e incentivo
ao uso da biblioteca virtual, proporcionando o acesso a conteúdo
de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das
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disciplinas e ao perfil do egresso, e ainda o incentivo à produção
do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa e
da publicação.
- Apresentação de problemas práticos vivenciados pelos
docentes, como exemplos contextualizados de aplicação da
teoria ministrada em suas aulas em relação ao fazer profissional,
promovendo à interação conteúdo e prática e a compreensão da
vivência da interdisciplinaridade no contexto laboral- Promoção
de avaliações permanentes e de estratégias pedagógicas que
permitem identificar as dificuldades dos discentes, com
exposição do conteúdo em linguagem aderente às características
da turma, apresentação de exemplos contextualizados com os
conteúdos do Módulo/Grupos Temáticos e elaboração de
atividades específicas para a promoção da aprendizagem de
discentes com dificuldades, estabelecendo sistema de referência
e contra referência e favorecer práticas interdisciplinares e
interprofissionais na atenção à saúde.
- Curricularização da Extensão como processo interdisciplinar
educativo que promove a interação entre IES e outros setores da
sociedade, aplicando o desenvolvimento científico e tecnológico
junto aos agentes do meio externo. - Indicação da bibliografia
básica e complementar do Módulo pelos professores dos
respectivos Grupos Temáticos, composta por títulos atualizados,
bem como adequada em relação às Unidades de Aprendizagem,
à ementa descrita no PPC e ainda disponíveis na biblioteca da
UNIVALE.
- Indicação de Objetos de Aprendizagem Associados por meio
de links, enquanto recursos tecnológicos que dão suporte ao
processo ensino-aprendizagem, tais como textos, animações,
vídeos, videoaulas, imagens, páginas da web, link de artigos,
documentários, reportagens, diretrizes, Tratados de Medicina,
pesquisas, dentre outros, com literatura atualizada, para além da
bibliografia proposta, proporcionando o acesso a conteúdo de
pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas
e ao perfil do egresso, e incentivo à produção do conhecimento,
por meio de grupos de estudos.
- Inclusão do Seminário Integrador como metodologia
/estratégia de integração dos Módulos que compõem o
currículo e de correlações clínicas, estruturado e coordenado
pelos professores dos respectivos eixos temáticos.
- Realização do Seminário Integrador com o objetivo de
contribuirpara integração curricular horizontal e vertical, bem
como o reforço do princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão no contexto da realidade loco-regional.
Ocorre no decorrer de cada semestre letivo com as respectivas
etapas: 1ª etapa: Elaboração do Projeto do Seminário; 2ª
etapa: Pesquisa bibliográfica e de campo com a elaboração do
trabalho escrito; 3ª etapa: Socialização das produções dos
alunos com a integração de todos os Módulos, por meio do
evento de culminância do projeto.
- Realização de reuniões Modulares com o objetivo de
promover a integração curricular.
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- Realização de reuniões com o NDE para a gestão do PPC,
conforme atribuições da Portaria UNIVALE 068/2016.
- Realização de reuniões com o Colegiado do Curso para
tratativa de assuntos relacionados à gestão do curso, conforme
competências regimentais, garantindo a gestão participativa e
colegiada dos processos acadêmicos.
- Revisão dos critérios de avaliação para 2019/1 a partir da
escuta aos professores e ao Núcleo Docente Estruturante (NDE)
em sintonia com o PPC, cuja avaliação de desempenho do
aluno reveste-se de características especiais e inteiramente
articuladas coma proposta de construção do conhecimento
baseada na estrutura modular integrativa, com foco nos
conhecimentos teórico/práticos, competências e habilidades
frente aos desempenhos esperados que compõem a prática
médica.
As avaliações terão finalidades diagnósticas, formativas e
somativas por meio de instrumentos diversos que atendam aos
atributos da validade, fidedignidade e viabilidade, assim
classificadas:
a) Avaliação Cognitiva: Contempla as Avaliações
Permanentes as quais são realizadas no decorrer do semestre
letivo, em todas as aulas teóricas e práticas; e a Avaliação
Integrativa ao final de cada etapa, abordando os conteúdos do
módulo, de forma integrada.
b) Avaliação Procedimental e Atitudinal
As avalições procedimental e atitudinal concentram o foco na
junção do saber e ser. Ocorrerão de forma contínua e processual
ao longo do semestre letivo, com critérios inerentes aos
objetivos e competências de cada módulo, tendo em vista os
desempenhos e comportamentos esperados.
O Seminário Integrador, classificado como uma Atividade
Prática Supervisionada (APS), se integra ao conjunto de
práticas avaliativas do curso.
- Participação do curso de Medicina no Projeto Anjos da
Alegria, com o objetivo de promover a humanização do
ambiente hospitalar, por meio da atuação de palhaço de hospital.
CURSO DE ODONTOLOGIA
O Curso de Odontologia integra Coordenação, professores e
alunos numa ação conjunta, criando e principalmente, mantendo
e incentivando projetos interdisciplinares e pautando a formação
generalista nos ambientes de ensino.
Nesse contexto, o curso propõe o Seminário Integrador 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.
Outra atividade proposta é a Avaliação Global com a
aproximação de disciplinas para construção de questões
elaboradas para trabalhar o raciocínio com conteúdos
interdisciplinares.
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É estimulado ainda trabalhos integrados entre as disciplinas,
principalmente nas APS.
Os acadêmicos são ainda estimulados a participarem de ações
extensionistas que levam a uma integração de saberes e
discussões sobre diversas disciplinas do curso.
Foram também implementados as ligas acadêmicas e um
conselho dessas ligas, que se reúnem mensalmente para diálogos
sobre os conteúdos, o intuito é integrar os saberes e ampliar os
conhecimentos compartilhados.
Incentivar os discentes à participação em congressos, seminários
e semanas acadêmicas.
Reuniões entre os professores para realização das atividades por
aproximação de disciplinas/ módulos.
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 que
são afins a todas as turmas;
- Aula Magna sobre Bullying integrando as turmas de
Pedagogia, Direito, Medicina e Psicologia;
- Diálogo e roda de conversa com profissionais da Educação
Básica, rodas de saberes e ações da Brinquedoteca no Balcão da
Cidadania, Rua de Lazer e atividades culturais do simpósio de
pesquisa e iniciação científica, como o Assalto Poético,
interligando Literatura, Arte Educação, Corporeidade e Teatro
Universitário;
- O curso também desenvolve a interdisciplinaridade por meio
do projeto de Extensão Anjos da Alegria, com a participação de
estudantes e professores da Pedagogia, Nutrição, Enfermagem,
Fisioterapia e Medicina
CURSO DE PSICOLOGIA
- O Curso de Psicologia da Universidade Vale do Rio Doce
estruturado em seu projeto pedagógico, privilegia o tripé ensino
pesquisa e extensão. Para tal possui entre seus professores um
corpo de gestão, pesquisa, extensão e ensino. Estes têm como
meta levar uma formação acadêmica e profissional pautada na
interdisciplinaridade e na proficiência de mercado. Desta forma
o curso desenvolve diversas ações e políticas que envolvem a
coordenação, o grupo de professores e alunos. Dentre estas
pode-se destacar na gestão, o Núcleo Estruturante do curso, o
Colegiado do Curso, ainda na gestão temos o Responsável pelos
Estágios do Curso, o Responsável pela clínica escola o Serviço
de Psicologia Aplicada (SPA), os Professores Referência de
cada uma das turmas, que compões não só o corpo técnico, mas
também administrativo do curso de forma compartilhada para
assim beneficiar a formação dos discentes. Como representação
discente o curso tem participação efetiva de alunos
representantes em seu colegiado, e fomenta a organização de
seus alunos incentivando na participação no Centro Acadêmico
de Psicologia, que atua como interlocutor das demandas dos
alunos frente ao curso e a universidade. Quanto ao ensino conta
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com professores qualificados e titulados como mestres e
doutores, bem como atuantes no mercado nas áreas, clinica,
escolar jurídica social e saúde coletiva. Para potencializar as
práticas de ensino conta com uma Clínica escola bem
estruturada na qual se realizam diversos estágios do curso desde
os básicos aos específicos atendendo a comunidade em seu
entorno com atendimentos de escuta clínica, psicodiagnóstico,
psicoterapia individual, grupos, psicoterapia para crianças,
atendimento em jurídica. São ações semestrais do curso, a
realização do Seminário Integrador e a avaliação global com
finalidades de viabilizar uma formação integrada desafiadora por
meio de metodologias participativas. Sua representação no
campo da extensão se dá através de diversos projetos de ação
comunitária e programas de ação social, em destaque o PAOPE
que é um polo de atendimento odontológico que se integra em
ações junto ao curso de psicologia e outras áreas como
fisioterapia, farmácia, nutrição, enfermagem, promovendo
atendimento a pacientes especiais de forma interdisciplinar
beneficiando o paciente e suas famílias, assim como
favorecendo a formação dos discentes. Atualmente conta
também com o Programa PET Saúde com representação de
professores e alunos junto aos serviços públicos de atenção
primaria e secundaria da rede municipal de saúde de Governador
Valadares. Em ações no campo de Pesquisa conta com
professores doutores e discentes com bolsas de iniciação
científica, o curso possui também professor membro atuante do
Comitê de Ética e Pesquisa desta universidade.
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- Em consonância com a política de ensino da UNIVALE e
exercendo a prerrogativa da flexibilidade curricular e nas
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Sistemas de Informação, o currículo proposto é fruto da reflexão
de docentes do NDE e do Colegiado que redefiniram a estrutura
curricular compreendendo que ela se traduz na organização e
disposição dos elementos básicos e essenciais que integram o
PPC, assim consideradas, em função das inter-relações e a
interdependência que estabelecem entre si:
- as dimensões cognitiva, afetiva, ética e psicomotora
nas áreas de formação geral, formação profissional e cidadania,
segundo as DCN’s para cursos de graduação em Sistemas de
Informação;
- as disciplinas a partir das quais serão propostas e
realizadas as atividades de aprendizagem;
- o estágio supervisionado;
- o trabalho de conclusão do curso;
- as atividades complementares
O trabalho conjunto do grupo de professores, no NDE e
colegiado do curso é uma estratégia que garante a efetividade do
PPC. Coloca-se a importância do planejamento conjunto da
equipe de professores, de modo a que todos compreendam a
visão sistêmica e global do projeto do curso. Neste contexto, o
curso realiza Projetos Integradores, Hackathons, Atividades
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Práticas Supervisionadas Integradas, Seminários, Rodas de
Conversa, entre outras atividades.
CURSO SUP. TEC. EM AGRONEGÓCIO
Com o objetivo de articular teoria e prática, dentro e entre
disciplinas, valorizando a pesquisa individual e coletiva e
proporcionando o contato do educando com a comunidade e
com o mundo do trabalho o curso de Agronegócio da UNIVALE
realizou seu 7º Projeto Integrador interdisciplinar. O 7° projeto
interdisciplinar foi apresentado em formato de Dia de campo
tornando os processos de aprendizagem mais dinâmicos,
significativos, práticos e atrativos para os alunos, englobando
conteúdos e conceitos essenciais para a compreensão da
realidade local.
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 125).
Cumprimento da Meta: SIM ( X )

NÃO (

)

EM PARTE ( )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Proposta aos gestores da UNIVALE:
A implementação de uma política para incentivo à
participação de alunos e egressos em programas de
Educação Continuada.
A elaboração de um calendário de ações acadêmicas
de formação continuada.
- Realização de pesquisa de intenção para identificar,
junto aos discentes, docentes e gestão dos cursos de
graduação e demais instâncias da Universidade,
propostas de cursos de extensão.
- Publicação de edital de propostas de cursos de
extensão.
Ampliação da 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

Ações de Melhorias Propostas
- Novas pesquisas de intenção com
estudantes concluintes para cursos de
especialização, junto com os cursos de
extensão.
- Incentivar os discentes à participação em
Programas e Projetos de Pesquisa,
Extensão e Pós-Graduação.
- Identificar as demandas por cursos de
extensão junto aos municípios/prefeituras e
demais instituições e empresas.
- Continuidade da política de descontos e
condições de pagamento.
- Criar mecanismo de comunicação que
garanta o controle de frequência e evasão
de alunos dos cursos de Pós-graduação
Lato Sensu.
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qualificação profissional, firmando parcerias para
atividades conjuntas em benefício aos vários
segmentos da sociedade.
- Divulgação e oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu na modalidade a distância.
- Realização de eventos de divulgação sobre
Educação a Distância, uso de tecnologias na
educação e inovação.
- Realização do 4º Seminário EaD UNIVALE com a
temática “Do online ao híbrido: as potencialidades da
Educação a Distância”.
- Produção do relatório do 4º Seminário EaD em
formato de e-book.
- Organização e envio dos certificados para os
participantes do 4º Seminário EaD.
- Realização do evento Transformação Digital com
professores e estudantes da UNIVAE, com
participação do Grupo de Educadores Google, em
setembro de 2018.
- Oferta do curso Treinamento de Digital Smile
Design (DSD) para alunos do 4º período do curso de
Odontologia (29 de agosto de 2018).
- Apoio da equipe do NEaD à organização do 16º
Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da
UNIVALE (outubro).
- Produção de material de identidade visual
institucional para divulgação dos cursos e eventos
realizados pela UNIVALE

- Elaborar proposta comercial e formalizar
novos 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.
- Elaboração e divulgação permanente do
Catálogo de oferta de cursos de educação
continuada.
- Planejamento estratégico em parceria
com a ASCORG para divulgação dos
cursos para formandos e egressos dos
cursos de graduação da UNIVALE.
- Realização de evento para egressos –
previsto para fevereiro de 2019 (Evento
Destaque-se).
- Propor a inclusão a representação
docente, tutores e discente nos órgãos
colegiados da IES.
Mobilizar para participação de docentes e
discentes no Fórum de extensão.
- Realizar o 5º Seminário EaD UNIVALE
em agosto de 2019, em novo formato, com
o objetivo de ampliar a participação e o
alcance do evento.

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 –páginas 125 e 126).
Cumprimento da Meta: SIM ( )

NÃO (

)

EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

95

Realização do Café Cultural com a participação de estudantes da
UNIVALE.
Foram implantados Centros Acadêmicos nos Cursos de
Enfermagem, Engenharia, Odontologia, Medicina.
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
As Atividades Complementares do Curso de Arquitetura e
Urbanismo proporcionam aos estudantes a convivência com
outros grupos, o que faz que se amplie as fontes de
conhecimentos. Nesse sentido, espera-se que as atividades
vivenciadas pelos discentes propiciem o aprofundamento teórico
e ampliem as fontes do saber, fortalecendo a articulação entre
ensino, pesquisa e extensão, assegurado pelo seu caráter
interdisciplinar em relação às diversas áreas do conhecimento.
De acordo com o estabelecido pelo Colegiado do curso de
Arquitetura e Urbanismo, podem ser consideradas Atividades
Complementares:
1º. Participação em Iniciação Científica: de ensino, com as
seguintes modalidades:
PIBIC;
Projeto de pesquisa institucionalizado,
Grupo de pesquisa;
Outras atividades.
2º Participação em Monitoria
Monitoria do curso;
Outras monitorias;
Outras atividades.
3º Participação em Atividades de Extensão ou Ação
Comunitária
Projetos do curso;
Projetos de outros cursos;
Projetos de extensão não institucionalizados;
Projetos sociais institucionalizados;
Projetos sociais não institucionalizados;
Cursos à distância relacionados com a área;
Outras atividades.
4º Atividades de vivência profissional
Recomendação do curso-professor
Atividades desenvolvidas por iniciativa do aluno- exposições;
Viagens e eventos culturais;
Outras atividades.
5º Atividades Acadêmico científico-culturais
Apresentador;
Expositor;
Ouvinte;
Membro de comissão organizadora;
Outras atividades.
6º Publicações e produção científico-cultural
Artigo individual ou coletivo;
Texto resumido em Anais;
Texto completo em Anais;
Matérias em jornais ou revistas;
Outras produções;

Verificar a possibilidade de os
temas
transversais
serem
desenvolvidos como temáticas
nas atividades complementares.
Dar continuidade ao incentivo
para implantação dos Centros
Acadêmicos nos demais cursos.
Implementar
ações
que
garantam a aderência das AC à
formação geral e específica do
discente.
Propor que as Atividades
Complementares
sejam
realizadas intercursos.
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
E URBANISMO
- Direcionar as atividades
acadêmicas para que possam ser
realizadas com a integração da
comunidade.
CURSO
DE
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
- Formar parcerias do NAF com
outra IES, a fim de fortalecer o
trabalho realizado e otimizar os
resultados.
CURSO DE DIREITO
- Continuar fomentando o desejo
e a necessidade de continuidade
dos
estudos
e
pesquisa;
- Criação de novos grupos de
estudos;
Novas edições da atividade
integradora Direito e Literatura;
- Incentivar a participação em
projetos de iniciação científica e
de extensão por meio das
atividades complementares e de
programa de bolsa de iniciação
científica e de extensão por
meio de parceria com o GIT;
- Ofertar cursos de pós-
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Participação em concurso – seleção;
Outras atividades.
O curso de Arquitetura e Urbanismo possui regulamento próprio
que estabelece as normas e critérios para o aproveitamento das
atividades complementares.
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
- No curso de Ciências Contábeis demanda dos estudantes a
apresentação de 100 (cem) horas de atividades extraclasse,
comprovados por meio de certificação, no que tange a cursos,
palestras em eventos, congressos, simpósios etc. O próprio
curso, no decorrer do ano, promove ações voltadas à composição
dessas horas. Em 2018 os discentes que participaram de eventos
como a Semana do Contador (com palestras e oficinas temáticas,
em outubro/2018), palestra sobre Previdência Social
(outubro/2018), e a atuação no NAF – Núcleo de Apoio Contábil
e Fiscal, onde os alunos têm a oportunidade de apreender
práticas contábeis de rotinas relacionadas à Receita Federal, com
atendimento a pessoas físicas e jurídicas hipossuficientes.
Outrossim, o NAF foi, após recomendação do NDE e aprovação
do Colegiado do curso, inserido na matriz curricular como
componente curricular, de sorte que todos os alunos poderão
vivenciar estas rotinas e efetuar atendimentos, ainda no período
noturno.
CURSO DE DIREITO
- Participação de alunos e egressos em programas de educação
continuada. Possibilitando uma formação geral, humanística e
axiológica. Realizado por meio de seminários Integradores do
Curso de Direito e 16º Simpósio da UNIVALE
- Cumprimento do componente curricular através de atividades
complementares considerando sua relevância para a formação,
por meio das disciplinas, do estágio e dos trabalhos de conclusão
de curso, configurando-o como espaço para a formação
diferenciada e flexibilidade curricular. Conforme os Artigos 3º,
4º 7º e 8º das DCN’s. Assim como por meio de participação
ativa dos alunos no 16º Simpósio da UNIVALE e do o Grupo
de estudo: Cuidado com Ela – não a violência doméstica.
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
As Atividades Complementares no Curso de Enfermagem
constituem recurso pedagógico utilizado com objetivo maior de
permitir a participação efetiva do discente no processo de sua
formação, garantindo a oportunidade de escolha de conteúdos
complementares coadunantes com as áreas nas quais deseja se
aprofundar. Nessa concepção, o discente é sujeito ativo em seu
processo de formação.
O Regimento Geral da UNIVALE regulamenta as AC no Art.
190, tendo as AC a finalidade de enriquecimento do processo
ensino-aprendizagem por meio da complementação da formação

graduação articulados aos cursos
de
graduação
existentes.
- Incentivar a conferências e
congressos;
- Incentivar a participação de
alunos na monitoria; - Incentivar
a
prática
de
estudos
independentes.
Acompanhar o desempenho dos
alunos em cada avaliação
cuidando para a execução das
atividades de nivelamento, se
possível, ainda durante o
processo
de
ensinoaprendizagem;
- Manter programa de monitoria
para apoio a ações de
nivelamento.
CURSO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
- Curricularizar o Congresso do
Curso de Educação Física e
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;
- Elaborar formulário on-line via
Google Forms para registro e
acompanhamento das horas de
atividades complementares.
CURSO DE ENFERMAGEM
Direcionar as atividades
acadêmicas para que possam ser
realizadas com maior integração
da comunidade e serviços.
CURSO DE ENGENHARIA
CIVIL
- Elaborar as atividades
acadêmicas pensando em ser
realizadas com a integração da
comunidade e com ações na
comunidade.
ENGENHARIA CIVIL E
AMBIENTAL
- Propor ações em conjunto com
cursos do núcleo sobra assuntos
afins.
CURSO DE ENGENHARIA
ELÉTRICA
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social e profissional do discente em seu percurso formativo.
Essas atividades são caracterizadas pela flexibilidade no
cumprimento da carga horária, por semestre, contemplando
atividades de ensino, pesquisa, extensão, ação comunitária e
outras. São componentes curriculares que possibilitam o
reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimentos e
competências do discente, sendo realizadas ao longo do curso,
sob a orientação de um professor responsável que zelará pelo
cumprimento, validação e registro acadêmico. Justificam-se pelo
estímulo à prática de estudos independentes, transversais
(sustentabilidade, diversidade, direitos humanos, ética),
opcionais, interdisciplinares, de permanente e contextualizada
atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o
mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso,
notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e
culturais.
De acordo com o estabelecido pelo curso de Enfermagem,
podem ser consideradas Atividades Complementares:
participação dos discentes em congressos, palestras, simpósios,
oficinas, seminários, eventos sociais e culturais, disciplinas
optativas, grupos de estudo e pesquisa, extensão universitárias e
monitoria, participação em Centro Acadêmicos de
enfermagem/Atlética, entre outras, desde que estejam
relacionadas às dimensões de formação do currículo e
contribuam para a consolidação do perfil do egresso.
As Atividades Complementares no Curso de Enfermagem
possuem um regulamento próprio onde se estabelecem as
normas e critérios para o aproveitamento das atividades
realizadas.
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
As ACs são componentes curriculares que possibilitam ao
estudante a aquisição de habilidades e competências, seja no
ambiente acadêmico ou fora dele, consubstanciada pela prática
de estudos e atividades independentes, opcionais e
interdisciplinares, que tenham relação pertinente com atividades
acadêmicas.
O Curso possui um regulamento próprio onde se estabelecem as
normas e critérios para o aproveitamento das atividades
realizadas.
No curso de Engenharia Civil, as Atividades Complementares,
serão validadas em participações de atividades que possam ser
comprovadas por declaração, certificado ou outro documento
idôneo reconhecido pelo Colegiado do Curso de Engenharia
Civil da UNIVALE e estas atividades terão validade a partir do
segundo período.
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
As Atividades Complementares do Curso de Engenharia Civil e
Ambiental proporcionam aos estudantes a convivência com
outros grupos, o que faz que se amplie as fontes de
conhecimentos. Nesse sentido, espera-se que as atividades
vivenciadas pelos discentes propiciem o aprofundamento teórico
e ampliem as fontes do saber, fortalecendo a articulação entre

- Incentivar que as atividades
complementares possam ser
realizadas com integração à
comunidade local ou regional,
tendo em vista o fato de que
muitos alunos são oriundos de
cidades da região.
CURSO DE FARMÁCIA
- Melhorar o processo de A
flexibilização dos componentes
curriculares para que estejam
também presente nos estudos
independentes, nas atividades
complementares, nos cursos de
extensão
e
projetos
de
responsabilidade social.
- Promover e incentivar a
participação dos discentes nas
Atividades
Complementares,
bem como criar mecanismos de
aproveitamento
de
conhecimentos, adquiridos pelo
estudante, mediante estudos e
práticas
independentes,
presenciais ou a distância, como
monitorias, estágios, programas
de
iniciação
científica,
programas de extensão, estudos
complementares
e
cursos
realizados em áreas afins.
- Intensificar a divulgação das
Atividades
Complementares
junto aos discentes, por meio da
divulgação do seu Regulamento
no âmbito do curso.
- Incentivar os alunos para o
cumprimento
das
horas
destinadas
às
Atividades
Complementares
como
necessárias ao perfil do egresso.
- Disponibilizar o Regulamento
das Atividades Complementares
no Portal do Aluno e do
Professor.
CURSO DE FISIOTERAPIA
- Direcionar as atividades
acadêmicas para que possam ser
realizadas com a integração da
comunidade.
CURSO DE MEDICINA
- Promover e incentivar a
participação dos discentes nas
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ensino, pesquisa e extensão, assegurado pelo seu caráter
interdisciplinar em relação às diversas áreas do conhecimento. É
estimulada a participação de estudantes em atividades como
disciplinas isoladas, monitoria, cursos de aperfeiçoamento,
iniciação científica, publicações acadêmicas, participação em
seminários, palestras, congressos, conferências, encontros
internacionais, nacionais e regionais, cursos de atualização e
similares, entre outras.
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
- A Matriz Curricular está articulada com uma concepção
pedagógica que favorece o desempenho do discente, incluindo
outros componentes curriculares, como as Atividades
Complementares.
- As AC justificam-se pelo estímulo à prática de estudos
independentes, transversais (sustentabilidade, diversidade,
direitos humanos, ética), opcionais, interdisciplinares, de
permanente e contextualizada atualização profissional
específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho,
estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às
diversas peculiaridades regionais e culturais.
- De acordo com o estabelecido pelo curso de Engenharia
Elétrica, podem ser consideradas a aprovação em cursos,
minicursos específicos da área de engenharia; cursos de língua
estrangeira; participação em oficinas, oferecidas pela UNIVALE
ou por outras instituições; frequência e aprovação em programa
de monitoria da UNIVALE; realização de estágios não
obrigatórios relacionados à área de Engenharia Elétrica;
realização de visitas técnicas relacionados à área de Engenharia;
participação em seminários, simpósios, congressos, encontros e
outros eventos de ensino relacionados à área afim, em âmbito
local, regional, nacional ou internacional; participação em banca
de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
participação em projetos ou ações de ensino de intervenção
social, inclusive voluntariado, relacionados à área das
Engenharias; participação em projetos de extensão e pesquisa
institucionalizadas pela UNIVALE; participação como
representante discente em órgãos Colegiados, Câmaras e
Conselhos da UNIVALE; participação como membro da direção
ou coordenação em Órgãos de Representação Estudantil; entre
outros, desde que descritos no Regulamento de Atividades
Complementares específico aprovado pelo Colegiado do Curso
de Engenharia Elétrica.
CURSO DE FARMÁCIA
As Atividades Complementares são ações extracurriculares
realizadas pelos estudantes, que visam estimular a realização de
atividades científicas, culturais e desportivas que ampliem suas
vivências sociais e epistemológicas e corroborem para
ampliação das relações profissionais, das ações de extensão,
pesquisa e de ensino, que associem teoria e prática com vistas à
consolidação do perfil do formando desejado pela Universidade.
- Reestruturação das Atividades complementares de acordo com
as novas DCN’s para o curso de Farmácia;

Atividades
Complementares,
bem como criar mecanismos de
aproveitamento
de
conhecimentos, adquiridos pelo
estudante, mediante estudos e
práticas
independentes,
presenciais ou a distância, como
monitorias, estágios, programas
de
iniciação
científica,
programas de extensão, estudos
complementares
e
cursos
realizados em áreas afins, em
cumprimento ao que determina
o Artigo 25 DCN para o curso
de Medicina.
- Intensificar a divulgação das
Atividades
Complementares
junto aos discentes, por meio da
divulgação do seu Regulamento
no âmbito do curso.
- Consolidar o processo de
validação e registro acadêmico
das atividades cumpridas pelos
alunos.
- Incentivar os alunos para o
cumprimento
das
horas
destinadas
às
Atividades
Complementares
como
necessárias ao perfil do egresso.
- Disponibilizar o Regulamento
das Atividades Complementares
no Portal do Aluno e do
Professor.
CURSO DE NUTRIÇÃO
- Estimular a realização e
participação dos discentes em
cursos e palestras relativas á
Enfermagem.
- Incentivar a participação
discente em palestras, cursos de
atualização, extensão, iniciação
científica e outros, na área da
Saúde
e
especificamente
Alimentação e Nutrição, cujo o
conhecimento
e
vivência
contribua para a formação a
concretização do perfil do nosso
egresso, tendo como base as
DCN’s.
CURSO
DE
ODONTOLOGIA
- Direcionar as atividades
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- Estabelecimento das atividades complementares no primeiro
período como Práticas de Observação, permitindo ao
ingressante contato íntimo com a profissão.
Reestruturação
do
Regulamento
de
Atividades
Complementares do curso de Medicina com o processo de
validação das atividades complementares da matriz curricular
do Curso.
- Incentivo à participação dos discentes e docentes no Simpósio
de Iniciação Científica da UNIVALE e outros eventos de
natureza acadêmico-científico-cultural extramuros.
- Divulgação de conferências e congressos e outros similares no
Portal do aluno.
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.
- O curso de Fisioterapia propôs algumas atividades específicas
do curso, como Aula magna com palestra; Gincana Integradora;
Escrita científica – oficina mão na massa; Cinema comentado;
minicursos e semana acadêmica.
- Criação/ fortalecimento do Centro acadêmico, Atlética e
CREFITO jovem.
- Outra ação importante é o fortalecimento do elo coordenação/
alunos, através de reunião “Encontro com a coordenação”.
CURSO DE MEDICINA
- As Atividades Complementares adicionam ao cenário
formativo, diferentes oportunidades de o estudante ampliar suas
competências na área do ensino, pesquisa e da interação social.
- Elaboração do Regulamento de Atividades Complementares
do curso de Medicina com o processo de validação das
atividades complementares da matriz curricular do Curso.
- Categorização das Atividades Complementares.
- Incentivo à participação dos discentes e docentes no Simpósio
de Iniciação Científica da UNIVALE e outros eventos de
natureza acadêmico-científico-cultural extramuros.
- Divulgação de conferências e congressos e outros similares no
Portal do aluno.
CURSO DE ODONTOLOGIA
As Atividades Complementares-AC objetivam a integração
teórico-prática e a contextualização do ensino, pesquisa e
extensão, propiciando aos discentes a convivência com outros
grupos e espaços socioeducativos. Proporcionam ampliação das
fontes de conhecimentos, contribuindo para a formação da

acadêmicas para que possam ser
realizadas com a integração da
comunidade.
- Apresentar uma plataforma
digital para maior integração das
disciplinas e trabalhos do curso
CURSO DE PSICOLOGIA
- Fomentar a maior participação
da comunidade por meio de
participação da relação dos
alunos junto a estas atividades
acadêmicas.
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autonomia intelectual por meio do “aprender a aprender”,
garantindo a abordagem de temas pertinentes ao curso, bem
como temas transversais como sustentabilidade, diversidade,
direitos humanos, ética e outros.
O (a) professor (as) responsável tem como atribuição repassar
aos discentes as normas que regem esse componente curricular,
tais como os grupos de atividades e suas respectivas
modalidades, divididas em três eixos: Atividades Sociais e
Humanísticas (participação, organização e promoção de
atividades sociais, cursar língua estrangeira, participar de órgãos
de representação acadêmica; e cursar disciplinas optativas);
Atividades Técnico-Científicas Relacionadas à Área de
Conhecimento do Curso e Áreas Afins (participação em
estágios extracurriculares, em eventos de cunho acadêmico
como jornadas, seminários, congressos, e similares de áreas
correlatas; cursos de aperfeiçoamento, atualização e/ou
capacitação, apresentação/exposição de trabalhos e mostras
acadêmicas) e Atividades Relacionadas a Programas e
Projetos
Institucionais/Pesquisas/Extensão/Publicações
(participação em atividades de iniciação científica, publicação de
resumos, artigos e anais em congressos, simpósios, encontros,
jornais e revistas especializadas em áreas afins; em projetos de
extensão comunitária institucionalizados; comparecimento em
apresentação de TCC do Curso de Odontologia e áreas afins e
participação nos programas de monitoria).
CURSO DE PEDAGOGIA
- O curso busca incentivar e mobilizar os/as estudantes para a
participação em eventos do curso e institucionais. Realiza rodas
de saberes com a participação de estudantes e profissionais da
Educação Básica;
- Oferece Oficinas mão na massa com temáticas a todos os
estudantes e público externo por meio do Laboratório de
Didática;
- Incentiva à participação no Grupo de pesquisa Relação com o
saber e nos projetos de extensão Rede Solidária Natureza Viva,
Anjos da Alegria e Teatro Universitário;
- O curso incentiva a participação em eventos científicos da
instituição como o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica,
bem como em eventos científicos internacionais com
apresentação e trabalhos.
CURSO DE PSICOLOGIA
- As atividades práticas complementares como Atividades
Práticas supervisionadas (APS) e Atividades complementares
(AC) são incentivadas e viabilizadas por meio de palestras,
eventos e outras atividades recorrentes no curso direcionadas a
assuntos atuais e formativos. São propostas pelo curso como
palestras de Aula magna, Jornada Acadêmica, Cinema
comentado, Seminário de Temático como Relações Étnicos
Raciais e Gênero.
- As Atividades Complementares estimulam na participação dos
discentes eventos científicos sociais e culturais, grupos de estudo
e pesquisa, extensão, monitoria, e estágios extracurriculares. São
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realizadas pelos discentes ao longo do curso, e perfazem um
total de 2010 horas, são avaliadas e registradas por um professor
responsável, que objetiva observar o cumprimento, relevância e
validação das mesmas de acordo com o regulamento próprio do
curso onde se estabelecem as normas e critérios para o
aproveitamento das atividades realizadas.
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
- De acordo com o estabelecido pelo NDE do curso de Sistemas
de Informação, as atividades complementares são distribuídas
em cinco categorias: Pedagógicas, Pesquisa, Extensão, Culturais
e Sociais e Formação Complementar. Os alunos devem realizar
atividades em pelo menos dois grupos distintos para totalizar a
carga horária de atividades complementares do curso. Estas
atividades deverão ser cumpridas durante o período de
graduação do aluno, não sendo aceitas atividades que tenham
sido cumpridas antes do ingresso do mesmo ao Curso. As
Atividades Complementares deverão ser validadas a cada
semestre de acordo com o número de horas do semestre vigente.
- As normas referentes as Atividades Complementares foram
elaboradas pelo NDE e regulamentadas pelo Colegiado do
Curso. Para o cumprimento desta carga horário o curso promove
palestras, seminários, feira de inovação, minicursos, entre
outros.
CURSO SUP. TEC. EM AGRONEGÓCIO
De acordo com o estabelecido pelo curso Superior de
Tecnologia em Agronegócio as Atividades Complementares
devem somar 60 horas e podem ser consideradas Atividades
Complementares: visitas técnicas, dias de campo, palestras,
semanas acadêmicas, iniciação científica, desenvolvimento de
projetos, seminários, congressos, workshops, capacitações entre
outras atividades. É de fundamental importância que o estudante
participe das atividades do curso para além da simples
frequência às aulas, a fim de que seja protagonista de sua
aprendizagem por meio do envolvimento com desafios mediados
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.
a) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS
CURSOS DE GRADUAÇÃO.
Objetivo7 - Diminuir a evasão de alunos pelo baixo desempenho acadêmico.
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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 126 e 127).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Ofertamos, em parceria com o Espaço A3, o
Programa de Aprimoramento Acadêmico –
PAA, fornecendo formação aos estudantes em
uma proposta hibrida.
Orientamos aos NDE´s dos cursos a
importância do acompanhamento sistematizado
das avaliações realizadas e do feedback aos
estudantes.
Ofertamos, em parceria com o Espaço A3, o
Programa de Aprimoramento Acadêmico –
PAA, fornecendo formação aos estudantes em
uma proposta hibrida.
Orientamos aos NDE´s dos cursos a
importância do acompanhamento sistematizado
das avaliações realizadas e do feedback aos
estudantes.

Ações de Melhorias Propostas
Fortalecer o Espaço A3 com vistas a manter o
Programa de Aprimoramento Acadêmico –
PAA
Identificar estudantes com dificuldades de
aprendizagem e analisar no âmbito do curso
possíveis intervenções.
Encaminhar ao Espaço A3 estudantes com
dificuldades no processo de aprendizagem não
resolvidos no âmbito do curso.
Elaborar um fluxo para atendimento aos alunos
com necessidades especiais na aprendizagem
integrado ao trabalho realizado ao espaço A3.
Acompanhar os cursos quanto aos instrumentos
criados visando a melhoria da aprendizagem em
função das avaliações realizadas.

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 127).
Cumprimento da Meta: SIM (

)

NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Ações de Melhorias Propostas
Realização da feira de oportunidade com Contribuir com a criação do regulamento do
participação da comunidade externa
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
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formação discente em serviço.
Dar continuidade a realização da “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 –
páginas 128 e 129).
Cumprimento da Meta: SIM (

)

NÃO (

)

EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Elaboração de novas propostas de cursos:
• Serviço Social, na modalidade a distância
• Sistema de Informação, na modalidade a
Distância.
. Estética e Cosmética
. Biomedicina
. Serviços Jurídicos Cartoriais e Notariais
- Estudos e participação em reuniões para organização
didático-pedagógica de cursos de graduação na
modalidade a distância: Administração, Superior de
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Engenharia
Civil e Sistemas de Informação.
- Capacitação de docentes para atuar nos novos cursos.
- Adequação do Ambiente Virtual de Aprendizagem para
integração com o catálogo Sagah.

Ações de Melhorias Propostas
- Implementar novas ações de
formação de docentes para atuar nos
diversos cursos da UNIVALE que
utilizam o AVA.

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 128 e 129).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM PARTE ( )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
NÃO SE APLICA

Ações de Melhorias Propostas

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 129).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM PARTE (

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Ações de Melhorias Propostas
Apoio às ações de divulgação dos cursos de graduação a - Estudo de viabilidade da oferta
distância para captação de alunos.
de novos cursos de graduação na
- Início das turmas dos cursos de graduação na modalidade a modalidade EaD.
distância: Administração, Superior de Tecnologia em Gestão de
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Recursos Humanos, Engenharia Civil e Sistemas de Informação.
- Protocolo no sistema e-MEC dos cursos de graduação
ofertados na modalidade a distância.

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 –páginas 129 e 130).
Cumprimento da Meta: SIM ( X )

NÃO (

)

EM PARTE ( )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Definição do calendário institucional para oferta regular de
cursos de Pós-graduação Lato Sensu nas modalidades
presencial e a distância (híbrido ou não).
Incentivo e orientação às coordenações para proposição de
cursos de pós-graduação.
Realização de uma pesquisa de intenções, em parceria com a
CPA, de especialização com estudantes dos dois últimos
períodos dos cursos de graduação.
Definição e ampliação das estratégias de divulgação do
catálogo de cursos, em parceria com a ASCORG, para
captação de alunos para os cursos de Pós-graduação Lato
Sensu.
Continuação da oferta de formação continuada dos
colaboradores da UNIVALE/FPF que atuam na secretaria
nas atividades administrativas para a oferta dos cursos.
Elaboração de Política de descontos e condições de
pagamento.
Publicação de edital de propostas de cursos de extensão.
Assessoria aos professores proponentes na elaboração de
Projetos de Cursos de Extensão.
Elaboração da previsão orçamentária dos cursos de Extensão.
Elaboração do catálogo de cursos de extensão.

Ações de Melhorias Propostas
- Novas pesquisas de intenção
junto com os cursos de extensão.
- Fomentar e assessorar as
coordenações para proposição de
novos cursos de Pós-graduação
Lato Sensu nas modalidades
presencial e a distância (híbrido ou
não).
- Elaborar os Projetos Pedagógicos
dos Cursos de pós-graduação
2019-1, em conformidade com os
indicadores de qualidade do MEC
nas dimensões pedagógica, corpo
docente e infraestrutura.
- Cadastrar os cursos no e-MEC.
- 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
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Fluxograma da oferta de cursos de extensão.
Ampliação da 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.
Atualização do Regulamento do Setor de Pós-Graduação
submetido à aprovação do CONSUNI.
Operacionalização da oferta dos cursos:
- Supervisionar e dar apoio pedagógico e administrativo a
oferta de turmas de cursos de Pós-graduação:
1- Pós-graduação Lato Sensu Ortodontia – turma 2016
2- Pós-graduação Lato Sensu Ortodontia – turma 2018
3- Pós-graduação Lato Sensu Gestão da Comunicação
e Mídias Sociais - turma 2018
4- Pós-graduação Lato Sensu Psicopedagogia – turma
2017.2
5- Pós-graduação Lato Sensu Docência do Ensino
Superior – turma 2017.2
6- Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho e
Direito Processual do Trabalho – turma 2017.2
7- Pós-graduação Lato Sensu Saúde Mental e Atenção
Psicossocial – turma 2018
- Finalização do processo de oferta dos cursos de Pósgraduação lato sensu em 2018/2:
1- Pós-graduação Lato Sensu Eficiência e Desempenho
das Edificações Habitacionais
Desenvolvimento de estratégias para controle dos
atendimentos na clínica do curso de pós-graduação Lato
Sensu Ortodontia e demais cursos vinculados a Odontologia.
1- Auxiliar a coordenação dos cursos na definição de
estratégias para melhorar o controle de pacientes atendidos
nas clínicas.
2- Realizar as adequações necessárias no SIU-Clínica para
a implementação das estratégias de controle das atividades
executadas na clínica.
3- Adotar medidas para controle e acompanhamento de
pedidos de materiais para uso na clínica.
- Definição dos cursos a serem ofertados em 2019 conforme
definições no PDI 2019/2023.
- Finalização do curso de pós-graduação Lato Sensu
Docência do Ensino Superior para público docente interno
(modalidade qualificação profissional).
- Realização do 4º Seminário EaD UNIVALE com a
participação todo o Corpo Social, em parceria com outras
IES de Governador Valadares e região.
Continuidade às ações do Programa para Formação e
Capacitação Permanente dos gestores, professores, tutores e
PTA para atuação na educação a distância.
- Formação de professores para atuação na docência dos
cursos de pós-graduação lato sensu de:

acadêmicos, a partir das avaliações
realizadas.
- Implementar o processo de
Avaliação Institucional, incluindo
as questões específicas para EaD,
em instrumentos criados para essa
modalidade de ensino, uma ação
conjunta com a Comissão Própria
de Avaliação (CPA).
- Oferta de cursos de extensão que
atendam
demandas
dos
municípios/prefeituras e demais
instituições e empresas:
1- Identificação das demandas por
cursos de extensão junto aos
municípios/prefeituras e demais
instituições e empresas.
2- Elaborar o modelo do Projeto
do Curso de Extensão (PCE).
3- Elaborar proposta comercial e
formalizar
convênios
e/ou
contratos.
4- Ofertar cursos em parceria com
os municípios.
Atualização dos Regulamentos dos
Setores de Educação Continuada e
Ação Comunitária e submeter sua
aprovação ao CONSUNI.
- Monitorar dos cursos com
reuniões regulares junto à docentes,
alunos e coordenadores dos cursos.
- Ampliar a oferta de cursos de
pós-graduação na modalidade a
distância.
- Ofertar novos cursos de formação
docente para atuação na EaD.
- Dar continuidade às ações de
acompanhamento discente, gestão
do AVA e apoio na elaboração dos
PPCs.
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- Docência do Ensino Superior
- Psicopedagogia
- Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho
- Gestão da Comunicação e Mídias Sociais
- Saúde Mental e Atenção Psicossocial
- Gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem para
atendimento às atividades de ensino e aprendizagem dos
cursos ofertados.
- Apoio à elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de
Pós-graduação EaD e aprovação no CONSUNI.
- Orientação pedagógica para docentes na produção de
material e docência em cursos de pós-graduação lato sensu
na modalidade a distância.
- Acompanhamento da participação discente no AVA.
- Registro e-MEC dos novos cursos de pós-graduação.
- Apoio à atualização do Regulamento do Setor de PósGraduação submetido à aprovação do CONSUNI.
- Atualização do Regulamento do Núcleo de Educação a
Distância submetido à aprovação do CONSUNI.
- Institucionalização da equipe multidisciplinar da
UNIVALE.
Meta 2: Gestão Integrada dos Procedimentos acadêmicos da Pós-graduação. (Consultar Ações e
Indicadores de desempenho do PDI –página 130).
Cumprimento da Meta: SIM ( )

NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Estudo de viabilidade para adequação do sistema
eletrônico de consultas pelo aluno, que
possibilitará acesso ao registro de notas e
frequência,
bem
como
materiais
disponibilizados pelos professores.
- Participação em reuniões intersetoriais para
aprimoramento dos serviços acadêmicos,
pedagógicos, financeiros e de infraestrutura
tecnológica.
- Estudos para desenvolvimento de sistema
online para portal do aluno e professor dos
cursos de pós-graduação lato sensu da
UNIVALE.

)

EM PARTE ( X )
Ações de Melhorias Propostas
- Implementar o sistema eletrônico de consultas
pelo aluno, que possibilitará acesso ao registro
de notas e frequência, bem como materiais
disponibilizados pelos professores para a pósgraduação.
- Integrar o sistema de registro acadêmico dos
cursos de pós-graduação lato sensu equiparado
ao sistema de registro dos cursos de graduação
da UNIVALE.
- Integração dos serviços de atendimento à
oferta de cursos presenciais e a distância da
UNIVALE

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.
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c) POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS
CURSOS DE POS- GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”
Objetivo: Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos de
pós-graduação “Stricto Sensu”
Meta: Enquanto Universidade, implantar 02 cursos de doutorado nos programas de pósgraduação, 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 –página131 e
132).
Cumprimento da Meta: SIM (

)

NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Retomada da discussão com recém-doutores da área da saúde da
UNIVALE para verificar a viabilidade de proposição de um
mestrado profissional em Ciências da Saúde.
- Reunião com os professores doutores do GIT e recém doutores
da área da Saúde da UNIVALE com a Profa. Dra. Efigênia
Ferreira e Ferreira (UFMG) para discutir possibilidades de
oferta de um mestrado na área da saúde.
- Modernização do fluxo do processo de inscrição dos
candidatos ao GIT de forma a integrar todos os setores
envolvidos.
- Realização de encontros com dirigentes do IFMG
vislumbrando parcerias para fortalecimento do GIT.
- Parceria UNIVALE /Ministério Público para implantação do
OBIT.
- Aumento no número de Projetos de Pesquisa aprovados no
Edital 071/2018 - Seleção de projetos de pesquisa para o
primeiro semestre de 2019, envolvendo novos pesquisadores,
professores dos cursos de graduação das áreas de saúde.
- Reativação do OBIT - Observatório Interdisciplinar do
Território.
- Envolvimento dos docentes do GIT em orientação de TCC na
graduação, fortalecendo a interação ensino-pesquisa e a
iniciação científica.
- Aumento do número de publicações científicas dos docentes
do GIT.
- Continuidade da oferta de disciplinas obrigatórias e optativas
do GIT ministradas por mais de um docente de diferentes áreas
do conhecimento, fortalecendo a interdisciplinaridade do
programa.
- Manutenção da oferta de bolsas de iniciação científica a partir
de publicação de editais UNIVALE 018/2018 – PIBIC
UNIVALE e UNIVALE 014/2018 – PIBIC FAPEMIG.
- Autorização para realização de atividades de leitura, correção
e produção de textos acadêmicos/científicos na modalidade
extramuros para os professores do GIT e demais pesquisadores
coordenadores de projetos de pesquisa institucionalizados.

Ações de Melhorias Propostas
- Manutenção dessas ações
realizadas;
- Elevar o conceito do
Programa de Mestrado em
Gestão Integrada do Território
- Elaboração de um plano
diretor com vistas a oferta do
novo programa de mestrado e
doutorado;
- Realização de novos contatos
vislumbrando parcerias com
outras IES.
- Estimular a produção científica
interdisciplinar do Programa de
Mestrado em Gestão Integrada
do Território, com participação
efetiva de docentes e discentes
- Monitoramento da produção
acadêmico-científica
dos
docentes
do
GIT,
com
estabelecimento de metas.
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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.
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 132 a 134).
Cumprimento da Meta: S IM (

) NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Em 28 de setembro de 2018 - UNIVALE recebeu
representantes
da
União
Internacional
para
Conservação da Natureza - IUCN, para falarem sobre a
atuação do Painel Independente de Assessoria Técnica
e Científica, que foi constituído para monitorar as
ações da Fundação Renova e apresentar sugestões,
após o desastre socioambiental, ocorrido no município
de Mariana, em novembro de 2015.
- Realização da terceira edição do Seminário Integrado
do Rio Doce no dia 20 de novembro de 2018, com a
participação de professores, pesquisadores, alunos de
doutorado, mestrado e graduação, agentes públicos,
entidades da sociedade civil, representantes de
atingidos, movimentos sociais e povos tradicionais, em
parceria com o Fórum Permanente da Bacia do Rio
Doce/MG.
- Encontro na UNIVALE para estruturar as ações da
Rede Interinstitucional de Pesquisa Socioambiental de
Governador Valadares, composta por pesquisadores da
UNIVALE, UFJF e IFMG, realizado em 10/12/18.
- Incentivo à participação em eventos científicos
internos e externos.
- Participação de docentes como palestrantes em
eventos de outras universidades nacionais e
internacionais.
-Realização de novos contatos vislumbrando parcerias
com outras IES.
- Realização do 16º Simpósio de Pesquisa e Iniciação
Científica da UNIVALE - Reinvenção do presente:

Ações de Melhorias Propostas
- Elaboração e implementação de um
módulo de avaliação do GIT conduzido
pela CPA.
-Monitoramento da produção acadêmicocientífica dos docentes do GIT.
- Manutenção das ações realizadas.
Implementação
da
Rede
Interinstitucional
de
Pesquisa
Socioambiental de Governador Valadares
para concorrer em editais.
- Realização do 17º Simpósio de Pesquisa
e Iniciação Científica da UNIVALE.
- Criação de um repositório de trabalhos
de científicos no site UNIVALE
(dissertações de mestrado).
- Firmar convênio com a empresa
ANTARES
buscando
contrapartida
financeira para viabilizar a realização de
projetos de pesquisa.
- Estimular a produção científica em
conjunto (professores, alunos e bolsistas
de iniciação científica)
-Implementação da obrigatoriedade da
produção de um vídeo de até 2 minutos no
final do período de vigência da bolsa de
iniciação científica, que relate o resultado
da pesquisa realizada para divulgação nas
mídias sociais.
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condição humana, natureza, tecnologia e sociedade.
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 134).
Cumprimento da Meta: SIM (

) NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Disponibilização de espaços na UNIVALE para ações de
desenvolvimento cultural e artístico de instituições artísticas e
culturais.
- Inserção das sessões culturais na programação do 16º Simpósio
de Pesquisa e Iniciação Científica. No espaço, foram
disponibilizadas barraquinhas com comidas típicas, bordados,
artesanatos. Escritores também tiveram a oportunidade de
mostrar seus trabalhos. Os livros foram lançados no hall do
edifício pioneiros e o público pode acompanhar de perto. A
banda Fanfarra, da Escola Estadual Israel Pinheiro, abrilhantou o
momento com uma apresentação musical.
- Café Cultural – PROGRAD
- Realização do Concurso Literário “Desastre no rio Doce:
olhares e percepções".
- Aprovação do projeto de pesquisa “UNIVALE: memórias,
identidades e histórias de vida”, que busca compreender a
articulação entre a memória institucional da UNIVALE/FPF, sua
identidade, sua capacidade de comunicação com a comunidade
interna e externa e a inserção local/regional por meio de seu
processo de territorialização.
- Reativação do OBIT.
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Em 2016 o GEAU teve seu primeiro projeto de pesquisa
institucionalizado relacionando as temáticas Arquitetura,
Urbanismo, Cultura e Ambiente. O projeto (O patrimônio
material e imaterial e seu diálogo com a paisagem cultural na
microrregião de Governador Valadares: pertencimento, cultura e
ambiente após o rompimento da Barragem de Fundão
(Samarco/BHP Billiton/Vale) foi aprovado pelo CONSUNI
(Resolução 011/2017) e conta com um bolsista de iniciação
científica, propiciando um trabalho sistemático com os quadros
da graduação a partir da disciplina Patrimônio Cultural e
Técnicas Retrospectivas e Estudos Sociais e Econômicos. O
desenvolvimento desse projeto permitiu, também, a inserção do
curso em parceria com o GIT (por meio da disciplina Território
e Memória) na Feira Cultural Brasil-Estados Unidos, a convite
da Framingham State University (Boston/MA), local de destino
de boa parte dos emigrantes valadarenses e da região e da região
de entorno. Nesta feira, serão apresentados os primeiros
resultados da pesquisa sobre as referências culturais materiais e

Ações de Melhorias Propostas
Manutenção e aprimoramento
das sessões culturais nos
próximos
Simpósios
de
Iniciação Científica.
- Manutenção das ações de arte
e cultura;
- Integração de ações da
pesquisa
e
extensão
na
promoção da arte e cultura
CURSO DE ARQUITETURA
E URBANISMO
Ampliar a atuação desses e
outros projeto e fazer a interface
com os projetos integradores do
curso.
CURSO DE
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS
- Discutir com o NDE e o
Colegiado do curso de Ciências
Contábeis a promoção de
atividades ou eventos que
atendam a
essa diretriz.
CURSO DE DIREITO
- Estabelecer parcerias com
instituições artísticas e culturais
da região de inserção para o
fomento de projetos culturais;
- Definir como relevante a
participação de docentes e
discentes em atividades culturais
e artísticas associadas aos cursos
de graduação.
Realização
de
“Noite
Talentos” entre alunos e
professores dos Cursos da
UNIVALE.
CURSO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
- Organizar nas disciplinas a
partir da utilização das APS’s
eventos que contribuam para a
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imateriais da Microrregião de Governador Valadares, enfocando
especificamente Governador Valadares.
Além desse projeto, outros dois articulam temáticas centrais no
cenário local: a emigração e o ambiente. Nesse sentido, o projeto
sobre os territórios rurais do distrito de Chonin de Cima e os
impactos do financiamento do Ministério do Desenvolvimento
Agrário conta com financiamento da FAPEMIG e o projeto
sobre questões subjetivas e existenciais da emigração e seus
impactos na percepção do espaço conta com bolsa de iniciação
científica (BIC/UNIVALE). Espera-se, mediante apoio
institucional, que no âmbito das atividades de pesquisa existam
novos grupos de estudo, agregando novas temáticas.
Dessa forma, a atividade de pesquisa no curso de Arquitetura e
Urbanismo se materializa num esforço conjunto de
aprofundamento das questões urbanísticas e arquitetônicas
pertinentes ao processo histórico de formação territorial local e
regional. Ressalta-se que a esse primeiro esforço de pesquisa
pode ser agregado muitos outros, com diferentes interações
disciplinares, promovendo a integração do conhecimento na
formação do discente.
CURSO DE DIREITO
- Configurar a UNIVALE como instituição responsável pela
divulgação a preservação da memória cultural e do patrimônio
cultural da região. Como O Dia Nacional da Consciência
Negra.
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- Garantir no currículo do curso disciplinas como, 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
O Curso de Enfermagem possibilita a participação artística e
cultural por meio da participação de professores e acadêmicos
no projeto de extensão Anjos da Alegria, dede sua implantação.
O projeto 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
acadêmicos 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 ao usuário do SUS (atenção
terciária em saúde) 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, Medicina e Pedagogia.
A partir deste semestre letivo, o Enfermeiro do Setor de
Biossegurança/Acolhimento da UNIVALE e acadêmicos do
Curso de Enfermagem integrarão, sistematicamente, o programa
de extensão CAIGE e, juntamente com os idosos atendidos,

disseminação dos conteúdos
artísticos e culturais inerentes
ao curso.
CURSO DE ENFERMAGEM
- Realizar de oficinas culturais e
artísticas para a comunidade
interna e externa;
- Estreitar ainda mais a parceria
com grupos artísticos externos
(grupos de dança, arte cênica,
musicais,
culturais
entre
outros).
- Incentivar os acadêmicos a
participarem
do
processo
seletivo do projeto de extensão
“Teatro Universitário, assim,
além
dos
conhecimentos
técnicos adquiridos com o
desenvolvimento do projeto,
poderão aprimorar habilidades
em lidar com o público, a
confiança, vencer a timidez e a
adquirir desenvoltura para
apresentação dos trabalhos e
atividades acadêmicas.
CURSO DE ENGENHARIA
CIVIL
- Realização de oficinas
culturais e artísticas para a
comunidade interna e externa;
- Ampliar publicações dos
alunos.
CURSO DE ENGENHARIA
ELÉTRICA
- Incentivar parceria com cursos
da área de humanas.
CURSO DE FARMACIA
- Incentivar os alunos e
professores a promoverem e a
participarem
de
eventos,
projetos artísticos e culturais, no
âmbito da UNIVALE e em
outros espaços da comunidade
local e regional.
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
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elaborarão e executarão oficinas de artesanato, higiene,
autocuidado e qualidade de vida.
A participação do Curso de Enfermagem no desenvolvimento
de projetos artísticos e culturais fica também estabelecida nos
eventos internos e externos promovidos pelo curso, como
Encontros Acadêmicos, Seminários Integradores, Tecendo
Saberes na Enfermagem, onde, sistematicamente, acontecem
demonstrações artísticas, culturais e musicais, sendo os próprios
discentes talentosos do curso os protagonistas destas
manifestações, além de contar também com o talento de
professores, egressos, ex-alunos e grupos da comunidade.
Outras manifestações artísticas e culturais foram identificadas e
conduzidas em disciplinas/grupos temáticos ou módulos
(Epidemiologia, Saúde Coletiva I, Metodologia do Ensino) pelo
uso de metodologias ativas e de educação popular no processo
de ensino e aprendizado.
A UNIVALE oferece vagas os interessados de todos os cursos
em participarem do projeto de extensão “Teatro Universitário,
anualmente, sendo as inscrições devem ser feitas pelo
site www.UNIVALE.br/teatro. Os selecionados aprenderão
técnicas de atuação, expressão corporal, expressão vocal,
interpretação e improvisação.
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
O curso de Engenharia Civil da UNIVALE desenvolve a cultura
da indissociabilidade da Extensão e Ensino e contribui na
formação do perfil dos egressos, no desenvolvimento de
habilidades e competências, através de um processo
interdisciplinar, educativo e cultural, com vistas à transformação
da sociedade.
Promover atualização acadêmica, oferecendo cursos, jornadas,
seminários, fóruns, congressos, palestras direcionadas à
complementação profissional.
Participação dos alunos no Simpósio elaborado pela UNIVALE.
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
- O Curso de Engenharia Elétrica não possui agenda de eventos
culturais próprios, sua participação se faz presente nas diversas
ações promovidas geralmente pelos cursos de humanas, em
eventos escolares e abertos à comunidade como UNIVALE na
Escola e Visitas Guiadas onde são abordados temas pertinentes
ao assunto.
CURSO DE FARMACIA
- Participação em ações de extensão (educativos, artísticos,
esportivas e culturais) de intervenção social, inclusive
voluntariado, de curta duração, relacionada à área de formação.
- Estímulo à prática de estudos independentes, transversais
(sustentabilidade, diversidade, direitos humanos, ética),
opcionais, interdisciplinares, de permanente e contextualizada
atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o
mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso,
notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e
culturais.
CURSO DE FISIOTERAPIA

externos
CURSO DE MEDICINA
- Incentivar os alunos e
professores a promoverem e a
participarem
de
eventos,
projetos artísticos e culturais, no
âmbito da UNIVALE e em
outros espaços da comunidade
local e regional.
- Promover a noite de autógrafos
para o lançamento do livro do
Prof. Darlan Correia Dias com o
título: Pediatria e Poesia, quem
diria?
- Realizar show de talentos do
curso
com
programação
especial.
CURSO
DE
ODONTOLOGIA
- 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 PSICOLOGIA
Promover a realização em
parceria com outros cursos para
a realização de oficinas
culturais e artísticas para a
comunidade interna e externa;
Bem como com grupos
artísticos do meio acadêmico e
fora deste.
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- 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, Medicina e Pedagogia.
- No programa de extensão CAIGE, os alunos juntamente com
os idosos elaboram e executam oficinas de artesanato.
CURSO DE MEDICINA
- Participação de professores da medicina em evento de abertura
do semestre letivo com apresentação musical.
- Participação dos alunos veteranos na recepção dos alunos
calouros do curso de Medicina, por meio de diversas formas
artísticas.
- Participação do curso de Medicina no Projeto de Extensão
Anjos da Alegria, por meio da atuação de palhaço de hospital.
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 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, Medicina, Odontologia e Pedagogia;
- 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;
- Projeto de Extensão Saberes e Sabores – através de oficinas
culinárias que abrange o público infantil, pré-adolescente e
adolescente das escolas públicas e privadas do município de
Governador Valadares e região. Tem como objetivo disseminar
na comunidade escolar, informações sobre a promoção da saúde
por meio da alimentação saudável considerando a cultura local e
regional na elaboração das receitas.
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CURSO DE ODONOLOGIA
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 Odontologia, Fisioterapia,
Nutrição, Enfermagem, Medicina e Pedagogia.
No projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva, os alunos
juntamente com os funcionários da ASCANAVI vivenciam
ações de educação em saúde de forma lúdica.
CURSO DE PEDAGOGIA
- O Curso de Pedagogia é atuante em vários eventos artísticos na
universidade e na comunidade tendo proposto o Assalto Poético
como uma das sessões culturais de abertura do simpósio de
pesquisa e iniciação científica em 2018, como forma de fomento
à leitura literária, considerando o perfil dos profissionais do
magistério como agentes formativos de cultura;
- A sessão cultural promoveu a articulação com a disciplina de
Literatura, Arte e Educação e Corporeidade envolvendo os
discentes e integrandes do Teatro Universitário na organização
e execução da sessão cultural bem como na promoção da
articulação com os coletivos culturais, escritores e poetas da
cidade;
- O curso auxiliou a articulação com o grupo de Folclore
regional de Penha de Cassiano em evento de abertura do
simpósio, considerando os saberes e a cultura popular do cenário
regional. Auxiliou também na organização do Concurso
Literário e articulação com escritores/as valadarenses para
participação e exposição de livros durante o concurso, que
aconteceu no simpósio de pesquisa e iniciação científica;
- O Teatro Universitário é um projeto de extensão
interdisciplinar e contempla estudantes de vários cursos.
Institucionalmente, o Teatro Universitário UNIVALE (TU) tem
como formador um professor do curso de Pedagogia,
especialista
em
Arte-Educação,
Artes e em Artes Visuais, que promove a educação técnica,
artística, intelectual, ética e cultural dos(as) estudantes;
- O grupo, que conta com estudantes do curso de Pedagogia,
participa da Campanha de popularização do teatro,
proporcionando aos discentes a oportunidade de integrar as
disciplinas de uma maneira prática, além de prestar um serviço à
comunidade;
- A formação no Teatro Universitário foca o processo de
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ensino/aprendizagem a partir do trabalho coletivo e tem como
objetivo central o de promover a formação integral do estudante,
utilizando-se da técnica teatral como veículo para a edificação
de uma base sólida que alicerce o ofício de um ator/criador e
auxilie nos questionamentos diários de cada estudante de acordo
com o seu curso e futura profissão;
- Presente no cenário universitário há dois anos, com início em
2016, o grupo teve como primeira montagem o espetáculo
“Dispa-se”. A proposta surgiu a partir dos questionamentos dos
próprios estudantes no que tange aos (pré) conceitos acerca de
temas como sexualidade, discriminação racial e de gênero,
intolerância religiosa, gordofobia, e os direitos de negros e
indígenas à educação. A partir desses questionamentos o grupo,
propõe à toda comunidade despir-se de todos os preconceitos e
encarar a vida sem temer.
- A proposta teve uma temporada com seis apresentações, sendo
duas no campus da UNIVALE durante o XV Simpósio de
Pesquisa e Iniciação Científica aberto para a comunidade, e
outra em uma escola para estudantes do Ensino Fundamental e
Médio. A apresentação em uma galeria da cidade se inseriu no
convite de participar da Campanha de Popularização do Teatro
em Governador Valadares, apresentando-se em dois dias, no ano
de 2018.
- No trabalho realizado pelo TU, após as apresentações, são
abertas rodas de conversas, nas quais que o público possa
interagir com os atores-universitários sobre o processo de
montagem e a experiência de poder participar do TU.
CURSO DE PSICOLOGIA
O curso possibilita a participação artística e cultural por meio do
de atividades realizadas nos eventos do curso sendo estas
apresentações de teatro, música, poesia e outros relativos
sempre a esta área do conhecimento. Considera-se também o
envolvimento dos alunos e comunidade em caminhadas com
intuito de promover a conscientização e cuidados a saúde
mental, violência conta a crianças e adolescentes, em parceria
com as instituições que compõem a rede de saúde e proteção do
município bem como apresentação cultural do grupo de
Maracatu da Secretaria de Educação e Cultura.
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
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Objetivo 1: Promover a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da
UNIVALE na comunidade através de Projetos/ Atividades de Extensão preferencialmente de
cunho interdisciplinar e que propiciem uma visão integrada da realidade social.
Objetivo 2: Atender, sempre que possível e dentro da capacidade implantada, as demandas
sociais da região de inserção da UNIVALE articuladas com as políticas e prioridades
institucionais.
Meta 1: Consolidar e ampliar as atividades de extensão e ação comunitária. (Consultar Ações e
Indicadores de desempenho do PDI – páginas 135 e 136).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

1- Incentivo e criação mecanismos para a Curricularização da

1- Intensificar a integração com a

Extensão por meio de atividades de extensão visando alcançar
10% da carga horária total de cada curso em andamento até
2021.
1.1 Estudos das equipes AEX/GEPE sobre os processos de
curricularização nas universidades.
1.2 Reuniões AEX/GEPE para discussão de conceitos e
possibilidades da curricularização e planejamento de ações;
1.3 Reunião AEX/DISGI/GEPE sobre registros e sistema.
1.4 Reuniões com coordenadores para apresentar novas
configurações do setor, levantamento de pendências e falar
sobre o início do processo de curricularização;
1.5 Realização de Evento com coordenadores e professores
convidados com perfil extensionista – Caminhando com a
Curricularização.
1.6 Estudos teóricos de documentos norteadores para a
curricularização da extensão e publicações sobre a temática
e análise de (pré) propostas elaboradas no evento
“Caminhando com a Curricularização”.
1.7 Planejamento e realização do evento Próximos Passos.
1.8 Reuniões individualizadas com coordenadores para
orientações, identificação de práticas com perfil
extensionista já existentes nos cursos, e outras
possibilidades de curricularização da extensão;
1.9 Criação do fluxograma para registro das propostas de
curricularização.
1.10 Elaboração de formulários específicos e do fluxograma
2- Apoio aos cursos que participarão em eventos externos
com programas, projetos e ações, em atendimento a
demanda/convite da comunidade, com aprovação acadêmica e
FPF.
3- Realização (anual) do Fórum de Extensão junto à
Comunidade interna e externa, com vistas ao atendimento às
demandas sociais para discussão de temáticas específicas, tais
como violência, educação, saúde, inclusão social, emprego,
bem como apresentar a mostra de extensão da UNIVALE.
4- Revisão da Política de Extensão da UNIVALE
5- Acompanhamento de Projetos de Extensão, encaminhando-

PROGRAD/GEPE
visando
garantir a inclusão das ações de
extensão
nos
Projetos
Pedagógicos
dos
Cursos,
reforçando
os
estágios
e
regulamentando as atividades
complementares
enquanto
extensão.
2- Definir,
juntamente
com
GEPE e DISGI os processos de
registro
no
Histórico dos
estudantes.
3- Elaborar a cartilha ou similar,
com orientações aos professores
sobre as possibilidades (e
trâmites) de curricularização da
extensão.
4- Finalizar
a política de
curricularização da UNIVALE.
5- Elaborar o texto institucional
para inserção nos PPC’s.
6- Continuar atendimento de
assessoria aos colegiados e
NDE’s dos cursos de graduação
para
implementação
da
curricularização da extensão.
7- Ofertar
formação
para
professores para trabalhar com a
extensão curricular: trâmites,
conceitos e formulários
8- Propor à Assessoria de
Comunicação a elaboração do
calendário de eventos internos e
externos semestralmente.
9- Propor estratégias de incentivo
à participação dos professores e
alunos em Programas, Projetos e
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os à aprovação dos órgãos competentes.
Ações de extensão, visando o
6- Registro e acompanhamento no SIU Extensão os atendimento às demandas da
Programas e Projetos de Extensão e Ação Comunitária, comunidade, bem como a
aprovados no PLACAD, em atendimento às demandas sociais, formação cidadã dos estudantes.
objetivando a integração dos cursos e comunidades bem como 10- Mobilizar para participação de
a formação cidadã dos egressos, tais como:
docentes e discentes no Fórum de
I)
Programa Polo Integrado de Assistência Odontológica extensão.
ao Paciente Especial – PAOPE
11- Mobilizar
os
cursos
à
II) Programa de Atendimento interdisciplinar de
participação em editais de
III) Geriatria e Gerontologia da UNIVALE
captação de recursos.
IV) Projeto Anjos da Alegria
Atualizar o Regulamento dos
V) Projeto de Revitalização do Horto Medicinal e Setores de Ação Comunitária e
Implantação do Laboratório de Fitomedicamentos
Educação Continuada.
VI) Projeto Escola de Esporte - Futebol
VII) Projeto Escola de Esportes da UNIVALE - Tênis
VIII) Projeto Horta Orgânica e a Comunidade
IX) Oficina dos Saberes e Sabores
X) Projeto Rede Solidária Natureza Viva
XI) Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil
XII) Projeto Creche Santa Helena: Engenharia e Segurança
em Foco
XIII) Projeto de Extensão Universitária Ação Ambiental:
Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbano – Distrito de
São Vitor
XIV) Projeto Motivar para Transformar – Uma Maneira
Gostosa de Crescer
XV) Projeto Plataforma SITEC de Cursos Online
XVI) Ambulatório de Lesões Dermatológicas
XVII) Escritório de Assistência Judiciária – EAJ
7- Registro das ações de Extensão, de acordo com o relatório
encaminhado pelos cursos.
8- Atualização dos relatórios anuais, planos de trabalho e
inscrições referentes a órgãos municipais ligados à Assistência
Social.
9- Manutenção do Selo de Instituição Socialmente
Responsável, emitido pela Associação Brasileira de
Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES).
Elaboração da política de curricularização da UNIVALE
Meta 2: Adotar política de desenvolvimento da extensão com projetos autossustentáveis.
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 136).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Incentivo a participação dos cursos em editais
de Projetos e/ou Programas autossustentáveis
- Elaboração minutas de convênios e parcerias
quando for o caso.
- Redefinição do processo de registro dos
Programas, Projetos de Ação Comunitária,
Eventos, Prestação de Serviços, Produção e

)

EM PARTE ( X )

Ações de Melhorias Propostas
- Elaborar Catálogo de Cursos e de Serviços
para aprovação pela Reitoria e FPF, bem como
sua divulgação junto aos municípios, pelo setor
competente
- Rever, a partir de pesquisa de demandas, a
oferta dos seguintes cursos de extensão:
- Curso de Inglês
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Publicação na Assessoria de Extensão

- 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 Didática do Ensino Superior.
- Dar continuidade ao projeto da CIMDOCE
- Atualizar as informações do Setor no Site da
UNIVALE.
Finalizar a redefinição do processo de registro
dos Programas, Projetos de Ação Comunitária,
Eventos, Prestação de Serviços, Produção e
Publicação na Assessoria de Extensão.

8.5.2 Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão Fundamentadas na Avaliação dos
Cursos para a Autoavaliação Institucional 2018
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Coordenadora: Profª. Ilara Rebeca Duran de Melo
PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
CURSO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

ESTRUTURA
FÍSICA

SALAS DE AULA

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Divulgar mais as pesquisas da instituição.
SUGESTÕES: Inserir mais alunos na
iniciação científica
PROVIDÊNCIAS:
Divulgação
pelos
professores do curso.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Manter a disponibilidade e acessibilidade ao
aluno.
SUGESTÕES: Mais encontros “informais”
com as turmas.
PROVIDÊNCIAS: Maior vínculo com o
aluno.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Manter a disponibilidade e acessibilidade ao
aluno.
SUGESTÕES: Mais encontros “informais”
com as turmas.
PROVIDÊNCIAS: Maior vínculo com o
aluno.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Prédios dos CTCs I e II
SUGESTÕES:
 Climatização das salas dos CTCs;
 Reformar e pintar os prédios dos
CTCs;
 Providenciar acessibilidade nos
CTCs.
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EQUIPAMENTOS

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

PROVIDÊNCIAS:
 Instalar ar condicionado nas salas;
 Reformar e pintar as salas de aulas e
laboratórios;
 Trocar os pisos que estão soltos e
quebrados;
 Reformar as fechaduras das portas;
 Reformar os elementos que estão
caindo das fachadas;
 Reformar os vazamentos nos
telhados;
 Construir rampa e/ou elevador para
acesso ao 2º pavimento dos CTCs;
 Plantar árvores no lado oeste do
CTC I para minimizar o sol poente;
 Melhorar o paisagismo e os
estacionamentos no entorno dos
CTCs (calçar o estacionamento);
 Instalar bancos no pavimento térreo
dos CTCs.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Heliodon
SUGESTÕES:
 Reformar o Heliodon;
PROVIDÊNCIAS:
 Consertar o sistema de aderência do
carrinho que demostra a trajetória
solar;
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Laboratório de Conforto Ambiental;
 Laboratórios de Informática.
SUGESTÕES:
 Pintar o Laboratório de Conforto
Ambiental e de Informática;
 Trocar os mouses dos laboratórios
de informática.
PROVIDÊNCIAS:
 Executar pinturas;
 Substituir os mouses que estão com
problemas de funcionamento na
função scroll.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Laboratórios de Informática;
 Salas de multimídias.
SUGESTÕES:
 Equipar
os
laboratórios
de
informática com projetores e/ou
TV’s de 50” no mínimo;
 Ter mais salas com recursos de
audiovisuais/multimídias.
PROVIDÊNCIAS:
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INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS
INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

ESTÁGIO

GRUPOS
OPCIONAIS

VISITAS TÉCNICAS

Instalar
equipamentos
de
multimídias.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Prédios dos CTCs I e II.
PROVIDÊNCIAS:
 Providenciar a acessibilidades nos
CTCs, salas de aulas e laboratórios.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Manter os sanitários mais limpos
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Fiscalizar mais a higiene na
manipulação de alimentos;
 Melhorar a qualidade dos produtos
SUGESTÕES:
 Solicitar ao curso de Nutrição um
acompanhamento e treinamento das
cantineiras;
PROVIDÊNCIAS:
 Enviar sugestão à coordenação do
curso de Nutrição;
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Melhorar mais a iluminação no
Campus II
SUGESTÕES:
 Colocar mais lâmpadas de baixo
consumo, tipo led.
PROVIDÊNCIAS:
 Enviar
solicitação
ao
setor
responsável
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Divulgação aos alunos.
SUGESTÕES:
 Orientar os alunos sobre os trâmites
do estágio.
PROVIDÊNCIAS:
 Aula inaugural com os alunos onde
será mostrado os principais trâmites
do setor de estágio do curso.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
 Quantidade de visitas
SUGESTÕES:
 Dar mais condições e incentivos
para o corpo docente realizar as
visitas;
 Aumentar a quantidade de visitas
PROVIDÊNCIAS:
 Manter 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

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

ESTRUTURA
FÍSICA

SALAS DE AULA

PONTO A SER APERFEIÇOADO: De
uma maneira geral, a avaliação do corpo
discente para com o curso, no que
concerne aos aspectos gerais e às
atividades curriculares complementares
revelou um nível de satisfação mediano.
As
principais
queixas
apontadas
indicaram insatisfação com a estrutura
física e o desejo de mais palestras.
SUGESTÕES: Os estudantes desejam
mais palestras e uma atuação mais
proativa dos responsáveis pelo estágio.
PROVIDÊNCIAS: Solicitar junto ao
Espaço A3 capacitação e treinamento para
o
responsável
pelas
Atividades
Complementares
e
Estágio
Supervisionado do Campus I. Ajustar o
PPC com a participação da Gestão
Pedagógica.
SUGESTÕES: Disponibilização de apoio
ao coordenador.
PROVIDÊNCIAS: Reiterar a solicitação
feita por meio da comunicação interna nº
14/2017 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.
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:
Reunião
individualizada e em grupo com o corpo
docente. 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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Infraestrutura.
SUGESTÕES: Pintura, melhoria da rede
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EQUIPAMENTOS

LABORATÓRIO /AULAS
PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

wi-fi e troca das carteiras para as salas
103 e 118, que são ergonomicamente
incompatíveis, gerando desconforto e
incômodo aos alunos. (As salas 108 e 110
já dispõem de cadeiras novas.)
PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal
à Diretoria Executiva da Fundação
Percival Farquhar, por meio de
comunicação interna.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Investimento em computadores.
SUGESTÕES:
Compra/troca
de
equipamentos.
PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal
à Diretoria Executiva da Fundação
Percival Farquhar.
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 já foi feita à
Diretoria Executiva da Fundação Percival
Farquhar, via comunicação interna nº
14/2017.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Aquisições de data shows para as salas de
aula.
SUGESTÕES:
Compra
de
equipamentos.
PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal
à Diretoria Executiva da Fundação
Percival Farquhar.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Limpeza.
SUGESTÕES:
Limpeza,
disponibilização de sabonete líquido (ou
gel antisséptico) 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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: O
cardápio.
SUGESTÕES: Alternar o cardápio.
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SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

TESOURARIAS

BIBLIOTECA

SETOR DE ESTÁGIO

PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal
à Diretoria Executiva da Fundação
Percival Farquhar, por meio da
comunicação interna.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Melhoria da 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, no ano de 2017. Por um tempo
reduzido, um veículo ficou estacionado à
porta da IES, porém, depois passou-se a
fazer a ronda nas redondezas do Campus I
(bairro Vila Bretas).
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Atendimento e serviços prestados no
Campus I.
SUGESTÕES:
Treinamento
à
funcionária e possibilidade de emissão de
boletos em atraso, sem necessidade de se
resolver tal demanda na Tesouraria do
Campus II.
PROVIDÊNCIAS: Comunicação formal
à Diretoria Executiva da Fundação
Percival Farquhar, por meio da
comunicação interna.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Conforto, qualidade e quantidade de
livros disponíveis.
SUGESTÕES: Renovação das obras
literárias (físicas e virtuais) e melhoria do
atendimento dos funcionários do setor.
PROVIDÊNCIAS: comunicação formal
à Diretoria Executiva da Fundação
Percival Farquhar, por meio da
comunicação interna.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Domínio das informações e presteza no
atendimento aos discentes.
SUGESTÕES: Promoção de informações
aos alunos, em sala de aula.
PROVIDÊNCIAS:
Orientações
ao
responsável pelo setor.

Curso: Direito
Coordenador: Prof. André Rodrigues Santos
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CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

ESTRUTURA
FÍSICA

POSTURA E
DESEMPENHO

SALAS DE AULA

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar a divulgação das atividades de
pesquisa, extensão e complementares.
- Falta conhecimento sobre o Projeto
Pedagógico do Curso.
PROVIDÊNCIAS:
- A cada início de semestre informar aos
alunos, através de visita, em sala de aula,
sobre as atividades de pesquisa, extensão e
complementares do curso.
- Utilizar o site da instituição e redes sociais
para divulgar as atividades desenvolvidas
pelo curso.
- Dividir o Projeto pedagógico do curso em
assuntos/partes, e quando da apresentação
do plano de ensino de cada disciplina, o
professor informar sobre um assunto do
PPC.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar
a
disponibilidade
do
coordenador para atendimento aos alunos.
- Atender de forma mais eficaz as
solicitações dos alunos.
PROVIDÊNCIAS:
- Desenvolver uma agenda de atendimentos
com dias e horários pré-definidos para
atendimento exclusivo aos alunos do curso.
Estar mais presente nas salas de aula de
modo a integrar os interesses das turmas
com os pleitos individuais dos alunos.
- Criar um sistema de retorno da solicitação
(feedback) para que o aluno tenha ciência
da
providência
desenvolvida
pelo
coordenador de modo a solucionar o
problema.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar a didática de ensino e a
utilização do tempo em sala de aula.
PROVIDÊNCIAS:
- Realizar trabalho com o GEPE, no sentido
de formular oficinas sobre didática de
ensino e otimização do tempo em sala de
aula para ser aplicado aos professores no
final deste semestre.
- Possibilitar atendimento individualizado
dos professores com a Pedagoga do GEPE.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhoria das cadeiras e do ar
condicionado.
- Internet não funciona dentro das salas de
aula.
SUGESTÕES:
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EQUIPAMENTOS

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

- Instalar maior quantidade de roteadores e
realizar manutenção do ar condicionado das
salas de aula.
PROVIDÊNCIAS:
- Comunicar a FPF sobre a necessidade de
troca de cadeiras, uma vez que na última
reunião de retorno da CPA, aos líderes de
turma, ficou pactuado que todas as cadeiras
do curso seriam trocadas, na proporção de
50 cadeiras a cada 30 dias.
- Comunicar a FPF sobre a necessidade de
melhorar o sinal de internet.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Computadores disponibilizados aos alunos
e a internet estão lentos. Por vezes os
computadores ficam sem acesso a internet.
PROVIDÊNCIAS:
- Comunicar o setor responsável (DISG),
solicitando o aperfeiçoamento das máquinas
e disponibilização de acesso a internet mais
rápido e contínuo durante o uso.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Preparar o laboratório de informática para
as aulas práticas, possibilitando acesso ao
sistema do PJE (Processo Judicial
Eletrônico)
SUGESTÕES:
- Verificar a possibilidade de acesso ao
sistema do PJE através de um ambiente de
testes fornecido pelo TJMG e TRT.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao setor de informática a
instalação de programas necessários a
implantação do PJE nas máquinas
disponibilizadas
no
laboratório
de
informática.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Poucos aparelhos de data show disponíveis.
PROVIDÊNCIAS:
- Comunicar a FPF sobre o número de data
show disponível e a viabilidade de compra.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar a limpeza e reposição de papel
toalha com mais frequência, bem como
local adequado para disponibilizar o
sabonete líquido que fica em uma garrafa
peti.
PROVIDÊNCIAS:
- Realizar reunião com o responsável pelo
setor para verificar a possibilidade da
permanência de funcionário da limpeza
durante os horários de maior movimento do

125

SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

TESOURARIAS

BIBLIOTECA

XEROX

ESTÁGIO (EAJ)
GRUPOS
OPCIONAIS
TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

banheiro (intervalos) ou no mínimo
melhorar a frequência da limpeza dos
banheiros.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar o serviço de vigilância dos
seguranças, com menos distração.
- Entrada de pessoas sem identificação.
PROVIDÊNCIAS:
- Realizar reunião com responsável do setor
para verificar a possibilidade de melhoria
no desempenho do serviço por parte dos
vigilantes.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento ruim. Falta de troco.
PROVIDÊNCIAS:
- Reunir com o responsável pelo setor para
verificar a causa das reclamações de mau
atendimento, por parte da funcionária, na
intenção de melhorar o atendimento e
possibilitar melhor gestão do troco.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Ambiente quente, mal iluminado e
pequeno.
- Doutrinas desatualizadas.
PROVIDÊNCIAS:
- Remeter ao setor responsável a
reclamação e verificar a possibilidade de
instalação de ar condicionado, aumento do
espaço físico e compra de doutrinas.
- Informar aos alunos sobre a possibilidade
de acesso a doutrinas atualizadas através da
biblioteca virtual.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Aumentar a quantidade de funcionários nos
horários de pico (intervalos e início das
aulas)
PROVIDÊNCIAS:
- Verificar com o setor a possibilidade de
realizar o atendimento com mais rapidez
nestes horários de maior demanda.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhorar os computadores.
PROVIDÊNCIAS:
-Verificar com a responsável pelo setor
sobre a reclamação de forma a definir quais
são as melhorias quanto ao acesso aos
computadores (quantidade, velocidade, etc)
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhorar a preparação para a elaboração do
projeto de pesquisa.
PROVIDÊNCIAS:
- Realizar reunião com o docente,
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OUTROS (SEMID)

juntamente com a representante do GEPE,
com o objetivo de melhorar a didática em
sala de aula.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhorar a participação dos professores.
PROVIDÊNCIAS:
- Reunir com os professores ao final do
semestre anterior a aplicação do SEMID, na
intenção de discutir o regulamento do
SEMID e encontrar o melhor método de
desenvolvimento deste seminário.

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

CURSO

COORDENAÇÃO

CORPO DOCENTE

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

POSTURA E
DESEMPENHO

POSTURA E
DESEMPENHO

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Falta de incentivo para atividades de
pesquisa; melhorar a divulgação das
atividades de extensão; falta de
informações
sobre
as
atividades
complementares;
SUGESTÕES:
- Implementar linhas de pesquisa para o
curso;
- Criar formas de divulgação das escolas
de esportes no Centro Esportivo e demais
setores do Campus II;
- Criar mecanismos de divulgação e
consulta das atividades complementares.
PROVIDÊNCIAS:
- Definir e implementar as linhas de
pesquisa nas reuniões de colegiado e NDE
do curso;
- Implementar pontos de divulgação no
CEU (quadros de aviso) e divulgar os
portfólios da escola de esportes.
- Implementar formulário através do
Google
docs
para
registro
e
acompanhamento das horas de AC.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento não é suficiente para
atender toda a demanda.
SUGESTÕES:
- Ampliar horários de atendimento da
coordenação.
PROVIDÊNCIAS:
- Migrar os horários de atendimento da
coordenação para o período noturno e
realiza-las no CEU.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Excesso de uso de projetor na disciplina
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SALAS DE AULA

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

ESTRUTURA
FÍSICA
RECURSOS
AUDIOVISUAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

Hidroginástica.
SUGESTÕES:
- Capacitação sobre o uso de recursos
multimídia.
PROVIDÊNCIAS:
- Verificar com o GEPE a possibilidade de
realizar oficinas sobre o uso de
equipamentos multimídia.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Ar condicionado; projetores multimídia
SUGESTÕES:
- Instalar aparelhos de ar condicionados
nas salas de aula do primeiro andar do
prédio do CEU.
- Adquirir mais equipamentos multimídia
para o CEU.
PROVIDÊNCIAS:
- Aparelhos já instalados em todas as salas
de aula.
- Inserir no planejamento orçamentário a
solicitação de compra de mais 2 aparelhos.
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.
Vide relatório em anexo.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Projetores multimídia
SUGESTÕES:
- Adquirir mais equipamentos multimídia
para o CEU.
PROVIDÊNCIAS:
- Inserir no planejamento orçamentário a
solicitação de compra de mais 2 aparelhos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Falta de chuveiros elétricos nos
vestiários do CEU.
SUGESTÕES:
- Instalar os equipamentos nos vestiários.
PROVIDÊNCIAS:
- Inserir no planejamento orçamentário
solicitação de compra para o equipamento.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar atendimento; cantina específica
para o CEU.
SUGESTÕES:
- Capacitar ou substituir funcionário do
setor.
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TESOURARIAS

BIBLIOTECA

ESTÁGIO

GRUPOS
OPCIONAIS

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

PROVIDÊNCIAS:
- Convocar reunião com os responsáveis
pelo setor.
- O CEU já conta com espaço, porém
ainda as condições não são ideais.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Lotação no período de pagamento; Falta
de funcionários; receber mensalidade no
setor;
SUGESTÕES:
- Aumentar número de funcionários
PROVIDÊNCIAS:
- Orientar os alunos para procurar o
atendimento do setor fora dos horários de
maior demanda.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Poucos livros da educação física; falta de
aparelhos
de
ar
condicionado;
precariedade no sinal de internet.
SUGESTÕES:
- Instalar aparelhos de ar condicionado;
- Consultar o DISGI sobre a necessidade
de melhoria do sinal de internet.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Mais incentivo para realização do estágio
no início do curso;
SUGESTÕES:
- Aprimorar as orientações pela busca de
possibilidade de estágios em clubes e
academias.
PROVIDÊNCIAS:
- A DCN do curso permite os estágios
obrigatórios apenas a partir do 5º período,
porém os estágios não obrigatórios podem
ser incentivados em qualquer período do
curso.
- Estreitar os laços entre a universidade e
as escolas de esportes, clubes e academias
para facilitar o acesso dos nossos alunos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Divisão dos grupos de TCC de maneira
precoce; Escassez de tempo para
construção de um trabalho de qualidade.
SUGESTÕES:
- Protelar a divisão dos grupos do trabalho
de conclusão de curso;
- Começar o período de orientação do
trabalho na construção do projeto.
PROVIDÊNCIAS:
- Tratar o assunto na reunião de colegiado
e verificar a possibilidade da ampliação do
tempo de orientação com a gestão
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superior.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Excesso de regras que limitam a
utilização do espaço por acadêmicos de
outras graduações; maior divulgação das
ações do curso.
SUGESTÕES:
- As regras que limitam certos ambientes à
alunos de outros cursos se devem a falta
de política de rateio de custo dos
ambientes com os outros cursos da
instituição.
- Reformar piso do Unicentro para receber
quadras poliesportivas para as atender
demandas das atléticas.
PROVIDÊNCIAS:
- Implementar nova política de acesso com
o colegiado do curso.
- Tratar da reforma do Unicentro com a
gestão superior.

OUTROS

Curso: Enfermagem
Coordenador: Profª. Mônica 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
metodológicas que serão
utilizadas durante o semestre
letivo. Apresentação dos
resultados e indicadores do
curso.
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
interdisciplinidade no curso
(aulas, atividades em campo,
eventos, estágio e Atividades
Práticas
Supervisionadas,
visitas técnicas e atividades
avaliativas modulares).
PROVIDÊNCIAS:

STATUS:
- Reuniões mensais
de
colegiado
(representação
docente, discente e
comunidade);
- 11/02/19 VIII
Encontro
Acadêmico
do
Curso
de
Enfermagem
–
socialização
da
agenda e ações do
curso
para
o
semestre letivo;
. Reuniões mensais
com representantes
de turma – café com
coordenador;
- Reuniões mensais
de NDE;
- Seguindo a tramite
para a parceria entre
o
Curso
de
Enfermagem e a
Superintendência
Regional de Saúde/

130

Realização do VII Encontro
Acadêmico do Curso de
Enfermagem semestralmente,
acontecendo, a última edição
em
11/02/19.
Assuntos
contemplados:
FIES;
PROUNI; 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
estagio, com inserção de
atividades integrativas que
fortaleçam o vínculo entre
ensino e serviço parceiro.
INOVAÇÃO: Finalização
da proposta piloto de
curricularização da extensão,
numa parceria do Curso de
Enfermagem
como
DVS/GV/MG iniciada em
setembro de 2017. Esta
proposta
culminou
na
submissão e aprovação, em
2018, do projeto de pesquisa
intitulado”
ENSINO
E
SERVIÇO: a enfermagem “
Estendida” ao campo de
práticas da Vigilância em
Saúde do município de
Governador Valadares. Outro
fruto desta proposta é o
convite da Superintendência
Regional de Saúde/MG ao
Curso
para
desenvolver
trabalho
similar,
porem
inserindo outros cursos da
saúde e de outras áreas do
conhecimento.

GV/MG
no
desenvolvimento de
atividades
de
extensão.
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COORDENAÇÃO

CORPO
DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

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. Gerenciamento
das demandas de sala de aula,
do curso e da instituição.
PROVIDÊNCIAS: Redução
da carga horaria de aula.
Priorização de ações pelo
coordenador. Comunicação
no início de cada semestre
sobreo
horário
de
atendimento. Incentivo ao
preenchimento
do
requerimento pelo aluno na
impossibilidade
de
atendimento
pelo
coordenador. Estreitar o
vínculo
com
os
representantes de turma.
Participar de ações que
valorizem as representações
discentes no colegiado do
curso, Centro Acadêmico de
Enfermagem ( CAENF) e
Atlética, assim, estabelecer
relacionamento de confiança
e respeito entre o curso e
organizações discentes.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Metodologias de ensino e
relação aluno/professor.
SUGESTÕES: Formações
sobre Didática do Ensino
Superior e acompanhamento
da Gestão Pedagógica GEPE.
Otimizar as discussões das
Reuniões
Modulares
(professores referência de
turma e coordenação) a fim
de estruturar as atividades
modulares integradas entre
disciplinas/grupos temáticos,
entre módulos, entre períodos

STATUS:
- Foi apresentada
agenda mensal de
encontros com os
representantes
de
turma
para
acompanhamento
das
atividades
acadêmicas,
sob
ótica da turma.
Primeira
reunião
realizada
em
27/02/18, somando
neste
semestre,
cinco
encontros
desta natureza;
- Organização de
agenda
para
atendimento
individual
ou
coletivo realizado
pelo
coordenador
aos acadêmicos. Foi
reforçado junto às
secretarias da sala
dos
professores/
coordenação
a
necessidade
de
acolhimento
ao
aluno
e
preenchimento do
requerimento
(
todos os campos)
para otimizar o
atendimento.
STATUS:
- Continuidade às
práticas modulares
previstas no curso;
- Alinhamento das
ações realizadas no
curso, de caráter
modular
e
integrativo;
- Alinhamento dos
conteúdos
dos
grupos
temático
(disciplinas
contempladas em
cada módulo) em
planilhas semestrais
desenvolvidas pelo
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ESTRUTURA FÍSICA

SALAS DE AULA
EQUIPAMENTOS
LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

e intercursos.
PROVIDÊNCIAS:
Convocação
do
corpo
docente para participação em
oficinas sobre metodologias
ativas. Discussão acerca
desde 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.
Reflexão docente ( escrita)
sobre a avaliação dos pontos
importantes citados pelos
alunos acerca da condução de
cada
disciplina/grupo
temático ( metodologia de
aula, critérios de avaliação,
rendimento e outros).

coordenador
de
curso;
Revisão,
atualização
e
solicitação
de
aquisição
dos
referenciais
bibliográficas
(básicos
e
complementares),
conforme
instrumento
de
avaliação do MEC
(2017),
pelos
professores.
Esta
atividade
foi
realizada
na
Biblioteca,
na
presença
da
bibliotecária e sob
sua
orientação,
desde
2016/2.
Confecção
de
planos de ensino
integrados
que
contemplem o PPC

PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Necessidade de melhorar a
estrutura física, ambientes
(limpeza,
climatização,
gerenciamento de resíduos),
equipamentos
(computadores, Datashow) e
mobiliários
(mesas,
cadeiras, portas, armários,
lousa). Pintura interna e
externa. Iluminação interna
e externa.
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, papeleiras,
substituição das lixeiras

STATUS:
- Desenvolvimento
de relatório do
curso,
a
ser
entregue à gestão
acadêmica
e
administrativa,
com solicitação de
reformas,
aquisição
de
equipamentos,
materiais
e
contratação de
Técnico
em
enfermagem;
Necessidade
urgente
de
implantação
de
rotina de limpeza
concorrente
e
terminal
nos
ambientes do curso,
especialmente,
laboratórios
de
Técnicas
de
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(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
pelos
gestores,
setores
responsáveis, coordenadores
(Curso e laboratórios) e
CPA.

INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

SETORES
ADMINISTRATIVOS
E

SRA- TESOURARIA
BIBLIOTECA
SIUNE

Enfermagem,
Semiologia
Semiotécnica
e
Ambulatório
de
Lesões;
- Substituição dos
03 aparelhos de ar
condicionado
do
Laboratório
de
Técnicas
de
Enfermagem (D3/3)
por
outros
de
melhor qualidade,
pois, os atuais são
obsoletos,
consomem energia
além da média,
aquecem a fiação e
não
resfriam o
ambiente.
Climatização
do
Laboratório
de
Semiologia
Semiotécnica;
Manutenção
preventiva
nos
ventiladores.
STATUS:
- Desenvolvimento
de relatório do
curso, a ser entregue
à gestão acadêmica
e administrativa.

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
e
acompanhamento do DEC.
PROVIDÊNCIAS:
Monitoramento e supervisão
pelos setores responsáveis
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
STATUS:
Atendimento.
- Desenvolvimento
SUGESTÕES:
Formação de relatório do
curso, a ser entregue
para os funcionários.
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ACADÊMICOS

SETOR DE
REPOGRAFIA

ESTÁGIO
GRUPOS
OPCIONAIS

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

PROVIDÊNCIAS:
Monitoramento e supervisão
pelos setores responsáveis.
Desenvolvimento de política
de acolhimento aos alunos
com redução do tempo de
espera em cada setor.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
atendimento e qualidade do
material.
SUGESTÕES:
formação
para
os
funcionários,
troca/avaliação dos serviços
prestados,
especialmente
acerca da qualidade do
material disponibilizado pela
copiadora.
PROVIDÊNCIAS:
Monitoramento e supervisão
pelos setores responsáveis
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO:
Segue
Regulamento
do
Curso, revisado e atualizado
sistematicamente.
SUGESTÕES: Revisão da
distribuição
da
carga
horária/clínica do Estágio
Obrigatório desenvolvido no
8º e 9º período (20% carga
horária total do curso,
conforme DCN, 2001).
PROVIDÊNCIAS:
Acompanhamento direto da
coordenação de estágio às
práticas
de
Estágio
Obrigatório
e
Não
Obrigatório. Incentivo ao
Estágio Não Obrigatório
como
ferramenta
de
aproximação da teoria e
prática
de
salas
de
aula/laboratórios à realidade
dos serviços.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Segue
Regulamento do Curso e da
UNIVALE
SUGESTÕES: Incentivar a
presença dos acadêmicos de
períodos anteriores, como

à gestão acadêmica
e administrativa.

STATUS:
Monitoramento
rigoroso
das
atividades
e
desenvolvimento
dos estágios;
- Cumprimento das
Diretrizes
Curriculares para a
graduação
de
Enfermagem no que
se
refere
ao
desenvolvimento do
estágio obrigatório e
não obrigatório.

STATUS:
Acompanhamento
rigoroso
e
monitoramento do
professor orientador
de TCC;
Incentivo
a
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VISITAS TÉCNICAS

propostas de valorização do
TCC na integração do curso.
PROVIDÊNCIAS:
Incentivar
o
TCC
de
qualidade e publicação.
PONTO
A
SER
APERFEIÇOADO: Segue
Regulamento do Curso e da
UNIVALE.
SUGESTÕES: Necessidade
de desenvolver formulário
próprio para os registros.
PROVIDÊNCIAS:
Registro de qualidade de
todas as visitas técnicas,
atividades
modulares
integradas
e
eventos
realizados pelo curso ou com
sua participação.

submissão do TCC
em
eventos
e
revistas cientificas.
STATUS:
Formatado
documento
do
Curso
para
o
adequado registro
das visitas técnicas,
atividades
integradas
modulares
e
eventos,
ficando
o(s)
professor(es)
por sua confecção e
divulgação
na
ASCORG/TV
UNIVALE
(com
cópia
para
a
coordenação).

Curso: Engenharia Civil
Coordenador: Prof. Pedro Lino Hanauer de Moura

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

ESTRUTURA
FÍSICA

SALAS DE AULA

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Aprimorar o processo de cadastro das
atividades do curso pelos professores.
SUGESTÕES:
- Repensar sobre Projeto Integrador e
Avaliação Global
PROVIDÊNCIAS:
- Reunir colegiado para debates
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar comunicação com os
professores
- Informar todas as ações do curso aos
alunos.
PROVIDÊNCIAS:
- Elaborar eventos com os professores.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Aprimorar metodologias de ensino
- Respeitar o aluno e ouvir melhor suas
reclamações.
PROVIDÊNCIAS:
- Treinamento para corpo docente
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar cadeiras
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao DEC e FPF
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EQUIPAMENTOS

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS
INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS
INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS
SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

SETOR DE ESTÁGIO

VISITAS TÉCNICAS

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Ar condicionado para as salas de aula
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao DEC e FPF
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar conforto dos alunos e do
ambiente de aula
SUGESTÕES:
- Instalação de ar condicionado e novos
mobiliários e equipamentos laboratoriais
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao DEC e FPF
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Projetor para as salas de aula
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao DEC e FPF
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Fazer toda a estrutura necessária
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao DEC e FPF
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Reformar as instalações.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao DEC e FPF
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Comida mais lights
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao proprietário
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Iluminação da área do estacionamento
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao DEC e FPF e CIPA
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Aumentar a captação de vagas
SUGESTÕES:
- Buscar mais oportunidades no mercado.
PROVIDÊNCIAS:
- Cobrar dos responsáveis
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Maior número de visitas
PROVIDÊNCIAS:
- Fazer as visitas dentro das disciplinas
com os professores.

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

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Disponibilização do PPC. Fortalecer a
curricularização
da
extensão,
principalmente por meio do Projeto
Integrador. Diversificação da oferta de
atividades complementares.
SUGESTÕES:
- Incentivar professores a propor projetos
de extensão. Incentivar professores a
propor projetos de pesquisa. 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. - Solicitar ao GEPE a
disponibilização do PPC para estudantes no
site da UNIVALE. - Solicitar ao ELO que
realize levantamento junto aos estudantes
do curso de temas para palestras, oficinas e
eventos como atividades complementares e
organizar sua realização.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atenção individual aos estudantes.
SUGESTÕES:
- Otimizar o tempo de atuação na
coordenação do curso.
PROVIDÊNCIAS:
- Dar continuidade ao grupo para troca de
informações
entre
representantes
e
coordenação que já está sendo utilizado. Comunicação no início do período letivo do
horário de atendimento na coordenação. Realizar semestralmente eventos para
aproximação da coordenação e estudantes.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Casos pontuais relacionados à didática,
atraso em entrega de avaliações e
relacionamento com a turma.
SUGESTÕES:
- Informar amplamente aos professores os
prazos para entrega de avalições e
lançamento de notas estabelecidos no
Regimento Geral e Portarias pertinentes.
Realizar formação e treinamento.
PROVIDÊNCIAS:
- Agendar com o Setor de Gestão
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SALAS DE AULA

EQUIPAMENTOS

ESTRUTURA
FÍSICA

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

Pedagógica treinamento para complemento
da formação docente, convocando o corpo
docente para participação em oficinas sobre
metodologias
ativas.
Incentivar
participação dos docentes do curso na Pósgraduação Lato Sensu Docência do Ensino
Superior ofertada pela UNIVALE.
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.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Disponibilidade de laboratório de
informática para uso fora do horário de
aula.
- Melhor utilização da carga horária
destinada às aulas práticas.
SUGESTÕES:
Modernização
dos
laboratórios.
Disponibilizar
um
laboratório
de
informática para uso de alunos para
pesquisas/realização de trabalhos.
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.
- Disponibilizar um laboratório de
informática para uso de alunos para
pesquisas/realização de trabalhos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Criar alternativas para atrair a atenção dos
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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. Utilização da sala de
metodologias ativas para aulas interativas.
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.
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 e implementar um
plano de manutenção; Realizar limpeza
diariamente, com reposição de papel
higiênico e sabonete.
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
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Segurança no Campus.
SUGESTÕES:
- Melhoria na segurança.
PROVIDÊNCIAS:
- Alocação de segurança nos locais mais
utilizados por professores e estudantes,
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como ponto de ônibus e sala dos
professores à noite.
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.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Climatização do ambiente. Atualização de
dados dos alunos segundo secretaria
acadêmica para agilizar atendimento.
SUGESTÕES:
- Instalação de ar condicionado.
PROVIDÊNCIAS:
- Aquisição e instalação de equipamentos
para
refrigeração
do
ambiente,
principalmente
no
período
diurno.
Atualização de situação dos alunos segundo
registro da secretaria acadêmica.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhoria na orientação sobre estágio.
SUGESTÕES:
- Setor de Estágios, no início do semestre
letivo, informar a todos os estudantes sobre
as normas de Estágio.
Ao mudar os procedimentos o SIUNE deve
informar às coordenações e orientadores de
estágio.
PROVIDÊNCIAS:
- Realizar procedimentos sugeridos.
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.
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 e
Escritório Modelo a abertura de estágios
supervisionados.
- Manter a divulgação de vagas/convênios
nas redes sociais já realizada pelo
orientador de estágio desde 2017.
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 no
Encontro acadêmico e manter as reuniões
para orientação das turmas que iniciarão o
TCC, realizado desde 2018/1.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Conteúdo e formulação das questões
SUGESTÕES:
- Divulgar padrões de questões tipo
ENADE para todos que todos os
professores possam realizar as questões.
- Qualificação dos profissionais.
PROVIDÊNCIAS:
- Realizar treinamento dos professores, por
meio do setor de Gestão Pedagógica para
melhorias na formulação das questões.

Curso: Engenharia Elétrica
Coordenador: Prof. Gyovane Alves Armondes
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PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Extensão
SUGESTÕES:
- Está sendo elaborada uma maior oferta
da extensão pelo corpo docente.
PROVIDÊNCIAS:
- Além da participação no projeto Rede
Solidária Natureza Viva, há participação
nos projetos de Curricularização da
Extensão.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Ainda falta autonomia para tomada de
decisões.
SUGESTÕES:
- Revisão dos critérios adotados
PROVIDÊNCIAS:
- Negociar junto à reitoria.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Cursos de capacitação abordando a
curricularização.
SUGESTÕES:
- A instituição deve manter a promoção de
cursos de capacitação para os professores.
PROVIDÊNCIAS:
- Planejar datas e horários junto ao corpo
docente
abordando
as
principais
mudanças nas normas.
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 das salas, falta a atualização
dos laboratórios que envolvem aulas
práticas.
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. Ainda
estamos aguardando a compra.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Renovação dos equipamentos de uso dos
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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. Ainda
estamos Aguardando a compra.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Acesso do PNE a alguns ambientes.
SUGESTÕES:
- Correção de pontos de acesso e
construção de novos pontos.
PROVIDÊNCIAS:
Planejar
alterações
junto
ao
departamento responsável. Muitas das
alterações já definidas não foram
implantadas.
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 e fomos
atendidos.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Pontos sem iluminação em áreas de
pouco movimento.
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SUGESTÕES:
- Instalar iluminação com sensores de
presença.
PROVIDÊNCIAS:
- Foi solicitada o levantamento para
proceder a instalação dos pontos junto ao
departamento responsável.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Tempo de atendimento/filas.
SUGESTÕES:
- Aumentar número de funcionários para
atendimento.
PROVIDÊNCIAS:
- Estudar um melhor esquema de
atendimento ao aluno em horário de pico.
(houve alteração e melhora no ambiente)
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Aproximação entre universidade e
empresas.
SUGESTÕES:
- Expandir número de convênio com as
empresas.
PROVIDÊNCIAS:
- As solicitações foram atendidas e
implantadas.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- 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:
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- Com a atualização do SAE (Espaço A3)
muitas das pendências foram resolvidas.
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. (Não foi
efetivado)
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.

Curso: Farmácia
Coordenador: Prof. Pedro Henrique Ferreira Marçal

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Projeto Pedagógico do curso
- Extensão
- Pesquisa
- Atividades complementares
SUGESTÕES:
- Reestruturação do Projeto Pedagógico
do curso conforme as novas DCN’s;
- Proposição de novos projetos de
pesquisa e extensão com maior
participação de alunos;
- Realização de pesquisa por professores
hora/aula;
- Aprimorar comunicação entre professor
responsável
pelas
atividades
complementares.
- Aprimorar normativas das atividades
complementares
PROVIDÊNCIAS:
- Realização de reuniões com NDE e
colegiado do curso para avaliação
sistemática das novas DCN’s e
reestruturação do PPC;
- Reuniões com GEPE para avaliação do
PPC;
- Diálogo com alunos para ouvir as
propostas relacionadas ao PPC;
- Proposição do Projeto: Uso Racional de
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Medicamentos com apoio da Secretaria
Municipal de Saúde
- Projeto Horto Medicinal;
- Projeto Farmacêuticos Solidários em
parceria com a Antares
- Projetos de Pesquisa: Recycling e
Geoprocessamentos, PET saúde.
- Reestruturar as normativas de
Atividades Complementares.
- Reunião com o coordenador das AACC
no início do semestre (aula magna) para
discussão e bate papo.
- Além do horário de atendimento, o
coordenador
das
atividades
complementares
deverá
promover
reuniões mensais com as turmas para
explanação da relevância das atividades,
bem como ouvir as sugestões dos alunos.
- Criar calendário de eventos internos e
externos.
- Indicar cursos, palestras e demais
eventos científicos compatíveis com cada
período do curso.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Comunicação com líderes de turmas
- Estratégia de unificação de turmas
SUGESTÕES:
- Aprimorar a comunicação com os
líderes de turmas
- Avaliar condições para unificação de
turmas de modo a não prejudicar a
construção do conhecimento.
PROVIDÊNCIAS:
- Incentivar os alunos à criação do
diretório Acadêmico.
- Realizar reuniões periódicas com os
líderes de turma
- Estabelecer junto a Pró-Reitoria
Acadêmica e colegiado de curso,
condições de unificação de turmas de
modo a preservar processo ensinoaprendizagem.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Interdisciplinaridade
- Boa relação com alunos
SUGESTÕES:
- Aprimorar as ações para o conhecimento
interdisciplinar;
- Melhorar o processo de acolhimento e
acompanhamento dos alunos;
PROVIDÊNCIAS:
- Definir junto ao colegiado de curso
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estratégias para desenvolver atividades
práticas supervisionadas interdisciplinares
- Incentivar o aluno a pensar de modo
globalizado, indicando situações que
exigem o olhar multidisciplinar.
- Aumento da periodicidade de
atendimento aos alunos;
- Registo do atendimento em ATA;
- Registo da ficha de acompanhamento
pelos módulos após a avaliações para
identificação de alunos que necessitem de
atendimento pedagógico.
- Melhorar o retorno dos resultados aos
alunos;
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Móveis (cadeiras de alunos)
SUGESTÕES:
-Manutenção das cadeiras
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar a manutenção do mobiliário de
salas de aulas e auditórios.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Equipamentos para laboratório de
hematologia.
- Manutenção de microscópios
SUGESTÕES:
- Aquisição de equipamentos já
solicitados no planejamento orçamentário
para o laboratório de hematologia.
Manutenção
preventiva
de
microscópios.
PROVIDÊNCIAS:
- Conscientizar os gestores da FPF sobre
a importância dos equipamentos básicos
para aulas práticas de hematologia, bem
como a manutenção preventiva de
microscópios.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Manutenção de matérias primas e kits
diagnósticos
SUGESTÕES:
- Aquisição de matérias primas e kits
diagnósticos primordialmente para os
laboratórios de bioquímica Clínica e
hematologia.
PROVIDÊNCIAS:
- Conscientizar os gestores da FPF da
importância da aquisição de matérias
primas e kits diagnósticos para aulas
práticas.
- Aquisição imediata de matérias primas
e kits diagnósticos.
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PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Recursos audiovisuais – projetor de
slides
SUGESTÕES:
- Instalação de projetor de slides nas salas
de aula
PROVIDÊNCIAS:
- Aquisição de projetor de slides para
salas de aulas.
- Manutenção de projetor de slides nos
auditórios.
- Solicitações de projetos para os cursos
de pós-graduação que serão utilizados na
graduação.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Indicadores para portadores de
necessidades visuais.
SUGESTÕES:
- Instalar faixas em alto-relevo,
indicadoras
para
portadores
de
necessidades visuais.
PROVIDÊNCIAS:
- Estabelecer projeto para instalação de
indicadores
para
portadores
de
necessidades visuais.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Manutenção de torneiras, sanitários,
papel higiênico e toalhas de papel.
SUGESTÕES:
- Criar rotina de manutenção das
instalações sanitárias
PROVIDÊNCIAS:
- Garantir o abastecimento de papel
higiênico e toalhas de papel, bem como
manutenção preventiva de sanitários e
torneiras.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Condições sanitárias
SUGESTÕES:
- Avaliar condições sanitárias das
cantinas instaladas no campus
PROVIDÊNCIAS:
- Investigar as condições sanitárias das
cantinas.
- Solicitar ao curso de nutrição que
promova curso de higienização de
alimentos e ambientes.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Número de seguranças
- Iluminação
SUGESTÕES:
- Aumentar o número de seguranças,
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especialmente no período noturno.
- Instalação de câmeras de segurança.
- Avaliar o projeto de iluminação do
campus.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar a FPF a avaliação de
efetividade da segurança no campus,
projeto de iluminação.
- Instalação de câmeras de segurança.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Número de atendentes
SUGESTÕES:
- Realizar pesquisa de satisfação de
atendimento.
PROVIDÊNCIAS:
- Aumentar o número de técnicos
administrativo para atendimento aos
alunos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Comunicação sobre o uso da biblioteca
SUGESTÕES:
- Elaborar curso para alunos ingressantes,
a respeito da utilização da biblioteca.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar a bibliotecária a elaboração do
referido curso.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Cadastro de empresas conveniadas
- Padronização de informações repassadas
aos alunos e professores
- Tempo para aprovação de convênio com
empresas
SUGESTÕES:
- Criar banco de dados seguro e
atualizado de empresas conveniadas com
a instituição.
- Treinamento de funcionários para
esclarecimento de dúvidas de alunos e
professores.
- Devolver protocolo de entrega de
documentos para os alunos.
- Reavaliar a logística para aprovação de
convênios de estágio.
PROVIDÊNCIAS:
- transferir as informações de empresas
conveniadas de planilha do Excel para
banco de dados seguro e padronizado.
Manter
alunos
e
professores
coordenadores de estágio atualizados
quanto aos dados institucionais para
preenchimento de convênios, bem como a
data de encerramento de convênios.
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-Criar protocolos para recebimento e
entrega de documentos, gerando uma
segunda via para os alunos.
- Aprimorar logística para aprovação de
convênios de estágio, afim de reduzir o
extenso prazo (45 dias úteis) para
celebração de convênios.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento aos alunos
SUGESTÕES:
- Aumentar o número de funcionários
PROVIDÊNCIAS:
- Contratar mais funcionários e realizar
treinamento a respeito da conduta no
atendimento aos estudantes.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Visita a ambiente de estágio
- Arquivamento de Informações
SUGESTÕES:
- Elaborar calendário de visita a
ambientes de estágio.
- Criar arquivo de informações de
estagiários na coordenação do curso
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar à professora coordenadora de
estágio a elaboração de calendário de
visita a ambientes de estágio.
- Enviar à coordenadora de estágio,
Planilhas e formulários para registro das
informações dos estagiários.
- Criar arquivo de informações de
estagiários na coordenação do curso
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Critérios de avaliação
SUGESTÕES:
- Reduzir a subjetividade da avaliação
PROVIDÊNCIAS:
- Discriminar parâmetros de avaliação de
modo a reduzir a subjetividade.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Maiores oportunidades de realização de
visitas técnicas
SUGESTÕES:
- Elaborar lista de empresas para visita
técnica com atividades compatíveis com o
conteúdo de cada período do curso.
PROVIDÊNCIAS:
- Promover juntamente com os
professores do curso, visitas para todos os
períodos.
- Agendamento de visitas com
antecedência para os alunos
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OUTROS

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Avaliações Modulares
- Avaliações Permanentes (continuadas);
- Eventos do Curso e Seminário
Integrador
SUGESTÕES:
- Melhorar a integração entre os
conteúdos das avaliações modulares;
- Maior adesão dor professores às
avaliações continuadas;
- Melhoria da normatização das
avaliações continuadas
- Melhor acompanhamento dos alunos
para a elaboração do Seminário
Integrador;
- Deixar as regras de avaliação mais
claras aos estudantes
PROVIDÊNCIAS:
- Melhoria do diálogo entre professores
para maior integração dos conteúdos
(reuniões modulares);
- Reestruturação da matriz curricular para
aproximação de grupos temáticos mais
afins;
- Discussão de novas regras relacionadas
a avaliação continuada entre colegiado,
NDE e alunos;
- Definir professores orientadores para
cada grupo de estudantes, além de um
professor referência da turma;
- Definir e disponibilizar aos estudantes
as regras a serem avaliadas no seminário
integrador/
- As primeiras reuniões dos módulos
serão reuniões de atendimento aos
estudantes para elaboração do seminário
integrador.

Curso: Fisioterapia
Coordenador: Prof.ª. Vanessa Loyola Lopes

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Envio de cronograma e instruções da
APS integrada desde o início do
semestre.
- Mais atividades de integração.
- Aumentar segurança e iluminação.
- Aumentar número de vagas em
projeto de extensão
PROVIDÊNCIAS:
- Providenciar junto aos professores
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COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

referência, todos os cronogramas ainda
no semestre vigente, para já encaminhar
aos alunos na Aula Magna.
- Neste semestre houveram várias
atividades de integração: Aula magna;
cinema comentado; Gincana; Colóquio
sobre os projetos de extensão,
monitoria e representação discente;
Semana acadêmica.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Um aluno relatou da comunicação via
WhatsApp, pois quer uma resposta
instantânea. Durante o retorno às salas
os alunos elogiaram os canais de
comunicação. Pois mantenho grupo de
WhatsApp com os representantes de
turma e outros com cada período, com
todos os alunos e tento responder
sempre que possível.
- Outro ponto bastante comentando em
todos os períodos, foi sobre a saída da
professora Sabrina Gomes. Os alunos
culpam a coordenação pela saída da
professora e em todos os locais onde ela
estaria, eles reclamam na CPA.
SUGESTÕES:
- Manter os canais de comunicação e
melhorar o retorno.
- Explicar novamente o motivo da saída
da
professora
Sabrina
Gomes,
enfatizando os aspectos positivos do
corpo docente.
PROVIDÊNCIAS:
- durante o retorno da CPA aos alunos
já foi enfatizado estas questões em
relação
à
professora
Sabrina,
principalmente perguntando sobre
questão do conhecimento e os alunos
mostraram
satisfeitos
com
os
conhecimentos adquiridos durante o
semestre de 2018/2. Em anexo
encaminho a memória da reunião
coordenação e sexto período.
- Encaminho em anexo também o
compilado dos dados do Encontro com
a coordenação, pois em alguns
momentos os alunos acrescentam outras
informações que são pertinentes o
arquivo.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: - Alunos pontuaram sobre metodologia
de ensino de alguns professores.
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SALAS DE AULA

ESTRUTURA FÍSICA
EQUIPAMENTOS

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS
INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES

- Saída da professora Sabrina.
PROVIDÊNCIAS:
- Reunião individual com cada
professor enfatizando a nova postura e
também as metodologias de ensino.
- Explicação novamente do motivo da
saída da professora Sabrina Gomes,
enfatizando os aspectos positivos do
corpo docente.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Necessidade de melhorar a estrutura
física em todos os aspectos e limpeza
diária do ambiente mobiliário.
SUGESTÕES:
- Investimento mesmo que escalonado,
começando pelas salas de aula com a
manutenção nos aparelhos de ar
condicionado (principal reclamação),
pintura das salas, carteiras e outros.
PROVIDÊNCIAS:
- Em reunião com os alunos sobre a
avaliação da CPA será colocado que
essa demanda é de conhecimento da
Coordenação/CPA e que providências
serão tomadas.
- Destacar positivamente a reforma já
realizada no CEU e ambiente do Centro
de Fisioterapia.
- Reunião de alunos com FPF
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Os equipamentos de Eletroterapia são
poucos e de qualidade duvidosa
SUGESTÕES:
- Investimento mesmo que escalonado.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitação à FPF novamente.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
investimento
em
recursos
audiovisuais.
SUGESTÕES:
- Investimento mesmo que escalonado.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Acesso e adequação das instalações
físicas para pessoas com necessidades
especiais é fraco, falta uma boa
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ESPECIAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

SECRETARIA
ACADÊMICA

TESOURARIAS

SETORES
ADMINISTRATIVOS
E ACADÊMICOS

BIBLIOTECA

SETOR DE ESTÁGIO

XEROX

iluminação, deixando o caminho de
difícil acesso principalmente para
alunos com deficiência visual como eu.
SUGESTÕES:
- Investimento mesmo que escalonado.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Limpeza, abastecimento regular com
papel higiênico, papel toalha e sabão
líquido.
SUGESTÕES:
- Investimento mesmo que escalonado.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Existindo um contrato exigir
condições
higiênico-sanitárias
de
funcionamento, variedade de alimentos
saudáveis.
- Funcionamento todos os dias.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitação à FPF novamente.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento
SUGESTÕES:
- Formação para os funcionários.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento
SUGESTÕES:
- Formação para os funcionários.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento.
- Biblioteca muito quente.
- Aumentar o número de livros por
aluno.
SUGESTÕES:
- Formação para os funcionários.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento
- Divulgação de estágios
SUGESTÕES:
- Formação para os funcionários.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento
- Divulgação de estágios
SUGESTÕES:
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GRUPOS OPCIONAIS

ESTÁGIO

- Formação para os funcionários.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Violência no campo de estágio –ESF
Santa Helena.
PROVIDÊNCIAS:
- Espaço A3, representado pela
psicóloga e coordenadora Vanessa
foram à sala e conversaram com os
alunos. Eles optaram por continuar o
estágio no mesmo ambiente.
Professora
Vanessa
realizou
atendimento
aos
alunos
individualmente durante o semestre e
também aos pais.
- Enfatizo que a reclamação ocorreu de
aluno que não vivenciam o estágio (6º
período). No oitavo período, que
ocorreu a intercorrência não houve
reclamação na CPA.

Curso: Jornalismo - Bacharelado
Coordenador: Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Projeto Pedagógico foi atualizado, com
as dimensões se Extensão, Pesquisa e
Atividades Complementares.
SUGESTÕES:
- Divulgação junto aos estudantes
PROVIDÊNCIAS:
- Será feita a divulgação em encontro
geral marcado para o dia 12/03/19
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Comunicação
das
etapas
de
desenvolvimento do curso.
SUGESTÕES:
- Criação de um Canal de Comunicação
PROVIDÊNCIAS:
- Será Produzido a partir do mês de
março de 2019 o “Boletim da
Coordenação” para distribuição eletrônica
aos alunos, gestores e professores.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhor divisão de atividades
SUGESTÕES:
- Reunir atividades para serem feitas de
forma interdisciplinar.
PROVIDÊNCIAS:
- NDE do curso definiu as disciplinas que
podem ter atividades práticas feitas e
avaliadas de forma unificada.
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SALAS DE AULA

EQUIPAMENTOS

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

ESTRUTURA
FÍSICA

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Troca de cadeiras e ar condicionado.
SUGESTÕES:
- Solicitação a FPF /REITORIA
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhamento já foi feito aos devidos
setores
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorias no Labcom, RÁDIO, TV e
Laboratórios de informáticas
SUGESTÕES:
- Levantamento da situação de cada setor.
PROVIDÊNCIAS:
- Tudo foi encaminhado e listado a FPF e
Reitoria
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Reestruturação da Rádio e Laboratório
de Fotografia.
SUGESTÕES:
- Rádio: reforma
- Laboratório de Fotografia: montar nova
estrutura.
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhamentos já feitos a FPF e
Reitoria.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Instalação em salas
SUGESTÕES:
- Aquisição
PROVIDÊNCIAS:
- A cada avaliação já fazemos essa
solicitação.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Sinalização e reformas, em laboratórios
do curso.
SUGESTÕES:
- Execução da demanda
PROVIDÊNCIAS:
- Feitos os encaminhamentos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Limpeza constante
SUGESTÕES:
- Manter equipe de limpeza durante as
aulas e intervalos.
PROVIDÊNCIAS:
- Sugestão também encaminhada.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Cantinas com qualidade péssima de
produtos.
SUGESTÕES:
- Abrir novas cantinas.
PROVIDÊNCIAS:
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SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

SECRETARIA
ACADÊMICA

TESOURARIAS

SETORES
ADMINISTRATIVOS
E ACADÊMICOS

BIBLIOTECA

SETOR DE ESTÁGIO

XEROX

TCC
VISITAS TÉCNICAS
OUTROS

- Deve ser uma decisão institucional.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Iluminação
SUGESTÕES:
- Próximo a TV e LABCOM
PROVIDÊNCIAS:
- Já foi feita a solicitação
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Informatização Integrada
SUGESTÕES:
- Disponibilizar acessos de processos,
como pedidos e encaminhamentos de
atestados médicos online.
PROVIDÊNCIAS:
Feito a indicação
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Tratamento com os estudantes.
SUGESTÕES:
- Treinar pessoal sobre tratamento com o
cliente porque são muitas as reclamações
por parte dos alunos.
- Digitalizar processos.
PROVIDÊNCIAS:
- Indicação à gestão superior FPF
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Melhorar
a
divulgação
de
funcionamento aos alunos.
SUGESTÕES:
- Criar programa permanente de
divulgação.
PROVIDÊNCIAS:
- Ação a ser feita pela ASCORG
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Modernizar espaço físico.
SUGESTÕES:
- Reformar o local
PROVIDÊNCIAS:
- Ação deve ser solicitada pelo setor.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Aumentar o número de máquinas
disponíveis para os alunos na empresa que
presta o serviço a UNIVALE.
SUGESTÕES:
- Definições devem ser institucionais.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Já definido no PCC dos cursos
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Curso implementou semestralmente
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Retorno das questões institucionais de
infraestrutura solicitada por semestre deve
ser também relatada pela CPA a todos os
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envolvidos.

Curso: Medicina
Coordenador: Prof. Nilo Sérgio Nominato

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Projeto Pedagógico do curso
- Extensão
- Pesquisa
- Atividades complementares
SUGESTÕES:
- Atualizar o Projeto Pedagógico do
Curso;
- Aceite da proposição de novos projetos
de pesquisa com a inserção de professores
médicos hora/aula;
- Permissão e aceite de Projetos de
Pesquisa cujo fomento já esteja
confirmado;
- Divulgar e incentivar a participação de
alunos em projetos de pesquisa e
extensão;
- Repassar para os alunos as normativas
das
atividades
complementares
estabelecidas.
PROVIDÊNCIAS:
- Realização de reuniões entre o NDE, o
consultor do curso de medicina, a
assessora pedagógica do curso e o
colegiado
para
atualização
e
reestruturação do PPC;
- Diálogo com alunos para ouvir as
propostas relacionadas ao PPC
- Esse segundo semestre de 2018 foram
propostos quatro Projetos de Pesquisa por
professores
lotados
na
medicina.
Objetiva-se incentivo à participação de
alunos do curso nos projetos que forem
aceitos.
- Serão realizadas reuniões com os alunos
de cada período no início do semestre
para maior divulgação dos Projetos de
Pesquisa e Extensão já existentes no
curso, e explicação e incentivo aos alunos
à pesquisa e extensão, bem como a
produção de artigos científicos.
Reunião
com
os
professores
responsáveis
pelas
atividades
complementares no início do semestre
para explicação do significado e da
relevância das atividades.
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COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

- Aprimorar comunicação durante o
semestre entre professores responsáveis
pelas atividades complementares e alunos,
bem como ouvir as sugestões destes.
- Melhorar a divulgação de eventos
científicos e de extensão via e-mail
institucional e mídias sociais, e indicar
cursos, palestras e demais eventos
compatíveis com a carga horária de cada
período do curso.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Comunicação entre coordenador
/coordenação e alunos;
- Respostas às demandas dos alunos
SUGESTÕES:
- Aprimorar a comunicação entre o
coordenador/professores que auxiliam na
coordenação e as turmas;
- Melhorar a proximidade entre
coordenador e turmas;
- Buscar agilidade no atendimento aos
alunos, e dar feedback das demandas
solicitadas.
PROVIDÊNCIAS:
- Realizar reuniões mensais entre
coordenador e representantes de turma
para ouvir as demandas dos alunos;
- Realizar feedback das solicitações dos
alunos;
- Já está sendo implementado a realização
de relatórios de atendimento aos alunos
para melhor atendê-los e buscar soluções
para suas demandas;
- Cobrar da instituição (gestão da FPF) as
demandas solicitadas e que não são
alcançadas;
- Repassar antecipadamente para os
alunos mudanças em relação aos critérios
de avaliação.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Conhecimento dos conteúdos do módulo
e dos critérios de avaliação
- Lançamentos portal
- Boa relação com alunos
SUGESTÕES:
- Aprimorar as ações para o conhecimento
dos conteúdos modulares;
- Reunir sugestões dos professores sobre
os critérios de avaliação e realizar
reuniões com os módulos para confirmar
esses critérios;
- Acompanhar mais de perto os
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ESTRUTURA
FÍSICA

SALAS DE AULA

professores quanto ao lançamento das
aulas, APS e avaliações no portal da
UNIVALE;
- Melhorar o processo de acolhimento e
acompanhamento dos alunos.
PROVIDÊNCIAS:
- Incentivar o professor de cada grupo
temático a tomar conhecimento dos
assuntos abordados por cada professor do
módulo durante as reuniões modulares,
para que haja estímulo do aluno para
situações
que
exigem
o
olhar
multidisciplinar;
- Neste final de semestre estão sendo
realizadas reuniões com os módulos para
ouvir sugestões dos professores a respeito
dos critérios de avaliação. Diante do
resultado, iremos utilizar dos momentos
de reuniões modulares no início do
semestre para reforçar os critérios de
avaliação que forem adotados (após
discussão e aprovação pelo NDE e
colegiado,
respectivamente)
e
a
importância de que todos os professores
sigam os mesmos;
- Realizar uma reunião com os
professores no início e no meio do
semestre para verificar o andamento dos
lançamentos de aulas, APS e avaliações
no portal. (Neste semestre de 2018/2
fizemos um acompanhamento via e-mail
de lembretes mensais em relação ao
fechamento do portal);
- Foi contratada uma assessora
pedagógica para auxiliar o corpo docente
em todas as demandas necessárias do
curso para aprimorar o trabalho e
desempenho dos professores;
- Registro em ata pelos módulos e repasse
para assessoria pedagógica do curso após
a avaliações da identificação de alunos
que
necessitem
de
atendimento
pedagógico;
- Solicitar aos professores que deem
retorno dos resultados das avaliações aos
alunos;
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Móveis (cadeiras e mesas)
- Superlotação
- Limpeza das salas
SUGESTÕES:
- Manter uma sala maior e com o número
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EQUIPAMENTOS

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

adequado de carteiras para as turmas de
medicina
- Realizar a limpeza das salas de aula
antes do início das aulas do matutino;
- Não ultrapassar turmas maiores que 42
alunos, pois as nossas instalações
comportam com dificuldades uma
quantidade maior de alunos, o que
prejudica o processo de ensino.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar a disponibilidade de mobiliário
(cadeiras e mesas) de salas de aulas, bem
como a utilização de salas maiores para as
turmas ingressantes com 50 alunos ou
mais;
- Verificar e solicitar a limpeza das salas
de aula de medicina diariamente antes do
início das aulas do matutino e conferência
do número correto de carteiras em cada
sala por período.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Ar condicionado
Aquisição
e
Manutenção
de
microscópios
SUGESTÕES:
- Troca de ar condicionado nas salas de
aula devido ao péssimo estado de
funcionamento;
- Limpeza regular dos filtros de ar
condicionado;
- Aquisição de mais microscópios para o
laboratório de histologia;
Manutenção
preventiva
de
microscópios;
- Repaginamento dos laboratórios
(pintura, limpeza, troca de mobiliário, etc)
PROVIDÊNCIAS:
- Demonstrar para os gestores da FPF a
importância dos equipamentos básicos
para aulas práticas de histologia, da
manutenção preventiva de microscópios, e
da aquisição ou troca dos equipamentos
de ar condicionado das salas de aula. Bem
como a importância de deixar os
laboratórios bem equipados, organizados
e padronizados;
- Solicitar ao setor responsável a limpeza
dos filtros de ar condicionado das salas de
aula.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Manutenção de lâminas para aulas
práticas
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FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

- Peças para o Laboratório de Anatomia
SUGESTÕES:
- Aquisição de novas lâminas para os
laboratórios de histologia e parasitologia;
- Aquisição de novas peças para o
laboratório de anatomia.
PROVIDÊNCIAS:
- Conscientizar os gestores da FPF da
importância da aquisição de novas
lâminas para os laboratórios citados para
que as aulas práticas sejam bem
executadas, uma vez que as turmas de
medicina são grandes e o pouco material
dificulta o aprendizado.
- Solicitar a aquisição de novas peças
para o laboratório de anatomia;
- Entrar em contato com o IML para fazer
funcionar o convênio com aquela
instituição para aquisição de cadáveres.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Acesso para portadores de necessidades
físicas
SUGESTÕES:
- Melhorar o acesso dos portadores de
necessidades físicas ao ED2.
PROVIDÊNCIAS:
- Verificar a necessidade de cada turma
em relação às necessidades físicas para
adequar o acesso à sala de aula.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Reposição de sabonete líquido, papel
higiênico e toalhas de papel;
- Manutenção de torneiras, sanitários, e
trincas das portas;
- Manutenção da limpeza dos banheiros.
SUGESTÕES:
- Criar rotina de reposição pelo menos
duas vezes ao dia e promover a
manutenção das instalações sanitárias
(torneiras, trincas, sanitários).
PROVIDÊNCIAS:
- Procurar o responsável pelas instalações
sanitárias e solicitar a garantia do
abastecimento de sabonetes líquido, papel
higiênico e toalhas de papel, bem como
manutenção preventiva de sanitários,
torneiras e trincas;
- Solicitar ao setor responsável a limpeza
dos banheiros pelo menos duas vezes ao
dia.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Valorização dos produtos oferecidos
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- Alimentação saudável
SUGESTÕES:
- Avaliar os preços que estão sendo
cobrados pelos itens oferecidos na
cantina;
- Oferecer opções de alimentação
saudável
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao curso de nutrição que
forneça sugestões de cardápio com
alimentação mais saudável para a cantina.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Segurança noturno no campus II
- Iluminação
SUGESTÕES:
- Aumentar o número de seguranças no
período noturno.
- Instalação de câmeras de segurança;
- Melhorar a iluminação do campus.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar a FPF a avaliação de
efetividade da segurança no campus,
projeto de iluminação.
- Instalação de câmeras de segurança.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Eficiência do atendimento
SUGESTÕES:
- Aumentar o número de atendentes para
diminuir o tamanho das filas e o tempo de
espera do aluno.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Climatização do ambiente de estudo
- Aumentar a quantidade de literaturas
solicitadas pelos professores
SUGESTÕES:
- Instalar ar condicionado central na
biblioteca, ou se não houver condições,
solicitar a instalação de ventiladores
eficientes;
- Aumentar o número de exemplares das
literaturas básicas de cada grupo temático
PROVIDÊNCIAS:
- Conscientizar os gestores da FPF sobre a
importância da melhoria nas condições de
estudo na biblioteca e solicitar a
instalação de ar condicionado central, ou
ventiladores eficientes e em maior
número, tendo em vista a quantidade de
comentários e sugestões dos alunos de
todos os períodos de medicina sobre o
quão insustentável é estudar na biblioteca
no período da tarde em decorrência do
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XEROX

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

OUTROS

calor.
-Solicitar ao bibliotecário a aquisição de
mais
literatura
solicitada
pelos
professores, uma vez que os alunos de
todos os períodos reclamam da quantidade
limitada por grupos temáticos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento aos alunos
SUGESTÕES:
- Aumentar o número de funcionários
PROVIDÊNCIAS:
- Sugerir a contratação de mais
funcionários e realizar treinamento a
respeito da conduta no atendimento aos
estudantes.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- A medicina ainda não apresenta alunos
em processo de finalização de curso.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Avaliação Cognitiva
- Condições físicas dos auditórios
SUGESTÕES:
- Melhoria nos critérios de avaliação
cognitiva, especialmente no que diz
respeito às avaliações permanentes;
- Deixar as regras de avaliação mais claras
aos estudantes e repassá-las de forma
antecipada;
- Promover melhorias nos auditórios A, B
e C.
PROVIDÊNCIAS:
- Discussão de novas regras relacionadas
a avaliação permanente entre NDE,
colegiado
e
professores,
ouvindo
sugestões dos alunos registradas na CPA.
- Repassar para os gestores da FPF a
importância para os cursos da manutenção
e reforma dos auditórios, que estão com
várias cadeiras quebrados, piso solto, e
necessita de conserto no teto.

Curso: Nutrição
Coordenadora: Profª. Enara Cristina Silva Glória Roberto

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
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LABORATÓRIO /AULAS
PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

INSTALAÇÕES FÍSICAS
PARA PORTADORES
COM NECESSIDADES
ESPECIAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

SETORES

SECRETARIA

superior FPF.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- reagentes dos laboratórios estão
vencidos.
SUGESTÕES:
- Aquisição
PROVIDÊNCIAS:
- planejamento de compra pelo SIU
GESTÃO
PROVIDÊNCIAS:
- A maioria dos professores, tem seu
próprio Datashow.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- reclamação de intenso calor no bloco
G05 envolvendo os laboratórios de
técnica dietética e Ambulatório de
Nutrição.
SUGESTÕES:
- Aquisição de 02 aparelhos de ar
condicionado.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitação no SIU GESTÃO.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento e qualidade dos
alimentos que são vendidos.
SUGESTÕES:
- Cardápio mais saudável.
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar a demanda para a FPF,
para futuros contratos incluírem um
atendimento diferenciado quanto aos
cardápios e atendimento ao público.
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
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
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ADMINISTRATIVOS
E ACADÊMICOS

ACADÊMICA

TESOURARIAS

SETOR DE ESTÁGIO

XEROX

GRUPOS
OPCIONAIS

ESTÁGIO

- Nº de funcionários, à noite. Somente
um funcionário.
SUGESTÕES:
- Aumentar
PROVIDÊNCIAS:
- Contratar
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento
SUGESTÕES:
- Trabalhar com os funcionários do
setor a forma educada e profissional de
atender ao público
PROVIDÊNCIAS:
- Curso para atendimento ao público.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento
PROVIDÊNCIAS:
- Trabalhar com os funcionários do
setor a forma educada e profissional de
atender ao público
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento.
SUGESTÕES:
- Melhorar o atendimento ao público.
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar a demanda a FPF.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Necessidade de um coordenador de
estágio, muitas demandas em relação
aos convênios e ao recebimento dos
alunos nos campos de estágio.
SUGESTÕES:
- Aprovação pela FPF da função de
Coordenador de Estágio.
PROVIDÊNCIAS:
- Previsão no PLACAD da função.

Curso: Odontologia
Coordenador: Prof. Cláudio Manoel Cabral Machado

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Divulgação das atualizações do PPC junto
ao corpo docente do curso.
- 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
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COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

discentes.
-Maior oportunidade para criação de cursos
de extensão
SUGESTÕES:
- Definir estratégias para o incremento da
divulgação do PPC e demais atividades do
curso.
- Elaborar uma estratégia de divulgação e
respostas aos discentes, sobre os pontos
atendidos da CPA.
- Apresentação deste documento aos
docentes pelo coordenador do curso.
- Metas e horas disponíveis para projetos de
extensão
PROVIDÊNCIAS:
- Reunião com NDE para planejamento e
definição das datas para realização das
atividades acima descritas.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Comunicação interna sobre os problemas
do curso
- Comunicação interna sobre as atividades
desempenhadas, principalmente para os
professores em dedicação integral.
- Divulgação das atribuições do professor
referência junto aos docentes e discentes.
- Divulgação das atribuições do
representante de turma junto aos docentes e
discentes.
- Melhorar o diagnóstico dos problemas dos
alunos e tentar uma maior aproximação
SUGESTÕES:
- Ampliar e melhorar o sistema de escuta da
coordenação em relação aos discentes e
docentes. Reuniões com as equipes de cada
disciplina
- Reunião do coordenador com corpo
docente a 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
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comunidade acadêmica.

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Padronização de vestimentas dos
professores
- Padronização de avaliações e feedback
aos discentes
- Melhorar a capacitação em relação a
confecção das avaliações
-Critérios de avaliação dos estágios
supervisionados.
- Critérios de avaliação das disciplinas
práticas.
-Comprometimento
do
docente
na
realização das atividades acadêmicas.
- Relação interpessoal docente/discente.
SUGESTÕES:
- Oferecer mais capacitações ao corpo
docente e palestras motivacionais
- 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.
- Apresentar e divulgar experiências
pedagógicas exitosas dos professores do
curso durante as reuniões da coordenação
com o corpo docente, visando a valorização
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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.

SALAS DE AULA

EQUIPAMENTOS
ESTRUTURA
FÍSICA

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Limpeza, climatização e carteiras sem
condições de uso.
- Limpeza das clínicas e laboratórios
- Manutenção das clínicas
SUGESTÕES:
- Reuniões com as equipes de manutenção
para esclarecer as demandas
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar para Direção Executiva da
FPF e Departamento de Campi (DEC) as
demandas para as providências necessárias.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Reposição dos bicos de seringa tríplice
dos laboratórios e clínicas.
- Climatização do laboratório de prótese e
de anatomia.
- Manutenção e aquisição de mobiliários
dos laboratórios.
SUGESTÕES:
- Manutenção periódica dos equipamentos
dos laboratórios e clínicas.
PROVIDÊNCIAS:
-- Encaminhar para Direção Executiva da
FPF e Departamento de Campi (DEC) as
demandas para as providências necessárias.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Climatização do laboratório de prótese e
de Anatomia.
- Aparelhos de RX do laboratório de
radiologia
SUGESTÕES:
- Aquisição de novos aparelhos de RX
PROVIDÊNCIAS:
-Encaminhar para Direção Executiva da
FPF e Departamento de Campi (DEC) as
demandas para as providências necessárias.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Infraestrutura das salas de multimídias
(Climatização e equipamentos).
- Qualidade dos equipamentos de
multimídias dos auditórios.
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INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

BIBLIOTECA

- 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.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Limpeza dos banheiros.
- Materiais de higiene pessoal
SUGESTÕES:
- Aquisição de materiais de higiene pessoal
Promover
uma
campanha
de
conscientização
de
utilização
das
instalações sanitárias.
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar demandas para as chefias dos
setores responsáveis .
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Higiene.
- Variedade do Cardápio.
- Qualidade da comida e lanche.
- Diversificação nas formas de pagamento.
- Preços praticados.
SUGESTÕES:
- A FPF repassar estas reclamações ara o
responsável pelas cantinas
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar demandas para os setores
responsáveis.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Iluminação
- Número de vigilantes
- Sinalização da presença de cobras na
instituição
SUGESTÕES:
- Dar o feedback para o chefe do setor de
Segurança Patrimonial.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
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XEROX

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO- TCC

- Qualidade da internet.
- Climatização.
SUGESTÕES:
- Dar o feedback para a chefia deste setor.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Preço alto
- Atendimento
- Número reduzido de funcionários
SUGESTÕES:
- Dar o feedback para chefia deste setor.
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar demandas para Reitoria e
Diretoria Executiva
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Divulgação dos TCCs apresentados pelos
alunos para os demais discentes do curso.
- Maior agilidade na divulgação do TCC
SUGESTÕES:
- Socializar os Trabalhos de Conclusão de
Cursos com alunos de períodos iniciais.
PROVIDÊNCIAS:
- Reunião com NDE para planejamento e
definição desta proposta.

Curso: Pedagogia
Coordenadora: Prof.ª. Karla Nascimento de Almeida

CURSO

COORDENAÇÃO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

POSTURA E
DESEMPENHO

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Roda de saberes
SUGESTÕES:
- Que aconteça com mais regularidade
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar o parecer da PROPEX e FPF
quanto à autorização do Projeto Roda de
Saberes como projeto de extensão
interdisciplinar com a TV UNIVALE, para
que seja autorizado o transporte e as
gravações em espaços externos, como é a
proposta do projeto.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento aos estudantes.
- Acompanhamento das turmas - motivação
- Acompanhamento do trabalho docente.
SUGESTÕES:
- Intensificar reuniões mensais com
representantes de turma;
- Continuar incentivando a participação dos
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CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

SALAS DE AULA

ESTRUTURA
FÍSICA

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

estudantes no Colegiado do curso
- Continuar realizando as 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 propor
alguma palestra motivacional
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Processos didáticos e avaliativos
SUGESTÕES:
Realizar reuniões de formação continuada GEPE
- Dar continuidade aos conselhos de classe
periódicos
- Continuar integrando mais as atividades
dos períodos nos planejamentos de ensino
PROVIDÊNCIAS:
- Realizar planejamento por períodos na
semana do retorno docente
- Realizar reunião de formação com o
GEPE
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Retorno das salas de aula para o primeiro
andar
- Ar condicionado das salas está pingando
- Cadeiras precisam ser mais confortáveis
- Iluminação do terceiro andar ED2
- Limpeza
SUGESTÕES:
- Solicitar manutenção do setor
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar a demanda para o setor
responsável
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Funcionamento do LAD e da
Brinquedoteca para atendimento aos alunos
e à comunidade, organização dos eventos
do curso e realização de aulas.
SUGESTÕES:
- Instalação dos climatizadores de ar no
LAD e Brinquedoteca, como já solicitado
no orçamento 2017/2 e apontado pelos
estudantes nas duas CPA 2017 e 2018.
- Estabelecer parceria com o curso de
Arquitetura para repaginar o espaço do
LAD
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RECURSOS
AUDIOVISUAIS

INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

PROVIDÊNCIAS:
- Reforçar a solicitação de instalação dos
climatizadores à FPF.
- Marcar reunião com a coordenadora da
Arquitetura para pensarmos juntas o projeto
para o LAD.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Caixa de som para o LAD
SUGESTÕES:
- Substituição dos equipamentos
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar solicitação ao DISG
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Acessibilidade
SUGESTÕES:
- instalação de sinalização tátil para o piso,
corrimão e degraus.
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar a demanda para a gestão
superior.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Materiais de higiene, Limpeza periódica
- Ralo
SUGESTÕES:
- Repor o sabonete, papel higiênico e papel
toalha pelo menos uma hora antes do
horário de início das aulas do noturno
- Ampliar número de funcionárias para
realizar a limpeza com maior periodicidade
-Instalar ralo no piso do banheiro
feminino do 3º andar
PROVIDÊNCIAS:
- Enviar solicitação ao DEC
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Oferta de alimentos mais saudáveis, com
melhor qualidade e preço.
SUGESTÕES:
- Revisão dos termos de contrato com as
empresas incluindo cláusula que contemple
a obrigatoriedade de vistoria pela vigilância
sanitária.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Iluminação
- Número de funcionários
SUGESTÕES:
- Melhorar a iluminação do campus
(principalmente nos estacionamentos, ponto
de ônibus e próximo dos laboratórios de
Didática e Informática)
- Contratar mais funcionários
- Instalar Olho Vivo
PROVIDÊNCIAS:
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TESOURARIAS

SETOR DE ESTÁGIO

ESTÁGIO

GRUPOS
OPCIONAIS
TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

SEMINÁRIO
INTEGRADOR

- Encaminhar a demanda para a gestão
superior
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Recebimento de boletos
SUGESTÕES:
- Recebimento de boletos vencidos
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar demanda ao setor
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Atendimento
SUGESTÕES:
- Atendimento no período noturno
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar demanda ao setor
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)
SUGESTÕES:
- Incluir o tema nas aulas da primeira
semana em momento coletivo e com a
presença de funcionário do setor
- Realizar um fórum de estágio para
socializar para todas as turmas o resultado
desta atividade
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar reunião com o setor responsável
e com os supervisores de estágio
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Informações quanto ao formato e
apresentação
SUGESTÕES:
- Incluir o tema na primeira semana de aula
em momento coletivo
- Manual de TCC para ser entregue em
mãos aos estudantes e professores
orientadores
PROVIDÊNCIAS:
- Elaborar o manual de TCC a partir do
regulamento
- Realizar reunião com a turma e
professores orientadores para apresentar o
regulamento do TCC e entregar o manual.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Temas
SUGESTÕES:
- Ser escolhido pelos estudantes
PROVIDÊNCIAS:
- Propor um encontro para falar do
seminário integrador e enviar um link de
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AVALIAÇÃO GLOBAL

VISITAS TÉCNICAS

OUTROS
(apresentados pelos
professores)

formulário online para que indiquem e
escolham o tema.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Questões
SUGESTÕES:
- Elaborar questões de acordo com o
conteúdo estudado
PROVIDÊNCIAS:
- Abordar o tema em reunião com
professores
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Realizar mais visitas
SUGESTÕES:
- Motivar os professores e estudantes para
explorarem o tempo comunidade em visitas
técnicas
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar aos professores que organizem
em cada período pelo menos uma visita
técnica por semestre, aproveitando a
disciplina ou conteúdo mais pertinente.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Placad
- Acessibilidade
SUGESTÕES:
- Socializar PLACAD com antecedência
- Investir em acessibilidade com a
instalação de sinalizador tátil no piso,
corrimão e degraus.
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhar solicitação à PROGRAD e à
Gestão Superior.

Curso: Psicologia
Coordenador: Prof. Omar de Azevedo Ferreira

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Projeto
pedagógico
encontra-se
atualizado.
- Extensão é contemplada no curso por
atividades no campo da saúde como GT
SUS, participação no projeto PET,
participação no PAOPE, Atendimento a
Mulheres Vítimas de Violência, (parceria
com a o Judiciário de GV) 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.
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- 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 para
que seja possível favorecer a participação
de mais professores e alunos nos projetos.
PROVIDÊNCIAS:
- Contratação de novos professores para
compor o quadro da psicologia, capacitação
dos professores, incentivo a inserção de
atividades acadêmicas previstas e em
eventos do curso e reuniões efetivas de
planejamento das ações contempladas no
PPC por meio do NDE e do colegiado do
curso.

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Otimizar a comunicação com os alunos do
curso junto a coordenação de curso,
responsável pelos estágios e demais
professores do curso, capacitar secretaria
da manhã quanto alguns procedimentos da
Clínica escola SPA, relocar os horários
desta de forma a atender melhor às
necessidades do trabalho.
SUGESTÕES:
- Ampla divulgação dos horários de
atendimento da coordenação de curso, bem
como do responsável pelos estágios do
curso, facilitar por meio do professor
referência acesso a resolução de demandas
dos alunos, proceder capacitação e
planejamento de horários da secretaria do
SPA.
PROVIDÊNCIAS:
- Tornar evidente aos alunos as formas de
comunicação para com coordenação;
responsável
pelos
estágios,
fazer
monitoramento das ações do professor
referência junto ao período ao qual este é
responsável; capacitar e planejar atividades
do SPA junto as secretarias.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Participação em eventos do curso
- Relação professor aluno
- Formulação de avaliações
- Coerência no plano de ensino
SUGESTÕES:
- Fomentar a participação do professor a
postura deste de incentiva os alunos do
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SALAS DE AULA

EQUIPAMENTOS
ESTRUTURA
FÍSICA

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

curso para melhorar a participação de
ambos em eventos do curso.
- Trabalhar os temas: Comunicação
professor aluno, Formulação de avaliação.
- Acompanhamento de plano de ensino
apresentados no relatório da CPA com foco
direto nos professores do curso.
PROVIDÊNCIAS:
- Conscientização dos pontos a serem
melhorados pelos professores em seu
desempenho sobretudo com base no
relatório da CPA. 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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Ar condicionado e carteiras, recursos
digitais como data show.
SUGESTÕES:
- Manutenção constante dos mesmos e não
só quando estiverem estragados.
PROVIDÊNCIAS:
- Requisição dos serviços e materiais
citados junto ao DEC e setor financeiro.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Data show para o curso
SUGESTÕES:
- Aquisição de data show para o curso
PROVIDÊNCIAS:
- Requisição dos serviços e equipamento no
plano orçamentário para 2019.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Climatização do Serviço de Psicologia
Aplicada substituição do mobiliário da sala
de recepção do SPA. Inauguração da sala
de atendimento assistido.
SUGESTÕES:
- Aquisição de ar condicionado para as
salas de atendimento e supervisão da
clínica SPA
Aquisição de novo mobiliário para sala de
espera.
- Instalação da câmera e áudio para sala de
atendimento assistido
PROVIDÊNCIAS:
Requisição dos serviços e equipamento no
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INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

SECRETARIA
ACADÊMICA

SETORES
ADMINISTRATIVOS
E ACADÊMICOS

TESOURARIAS

plano orçamentário para 2018.
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
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Limpeza e conservação do ambiente
SUGESTÕES:
- Limpeza e conservação do ambiente
PROVIDÊNCIAS:
- Limpeza e conservação do ambiente
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.
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
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.
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.
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BIBLIOTECA

SETOR DE ESTÁGIO

XEROX

GRUPOS
OPCIONAIS

ESTÁGIO

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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Maior
flexibilização
nos
prazos,
formulários mais simples, e atendimentos
das demandas de alunos e campos de
estágio com maior agilidade sobretudo
relativas a convênios a serem analisados
pelo jurídico.
SUGESTÕES:
- 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,
bem como liberação mais rápida de novos
convênios.
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
agilidade na liberação de novos convênios.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Padronização das ações de estágio no que
tange a supervisão de alunos que atuam
sobretudo no SPA.
- Fazer se cumprir o manual de estagio para
as atividades e problemas derivados destas.
SUGESTÕES:
- Reuniões de supervisores mais frequentes,
com ferramentas de atuação mais
padronizada.
- Fazer se cumprir o manual de estagio para
as atividades e problemas derivados destas.
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TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

VISITAS TÉCNICAS

PROVIDÊNCIAS:
- Apresentar do manual de estagio e
disponibilização do mesmo para estudo e
providencia.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Maior frequência.
SUGESTÕES:
- Realizar mais atividades desta natureza.
PROVIDÊNCIAS:
- Estimular e envolver mais professores
nesta atividade.

Curso: Publicidade e Propaganda - Bacharelado
Coordenador: Prof. Dileymárcio de Carvalho Gomes

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Projeto Pedagógico foi atualizado, com as
dimensões se Extensão, Pesquisa e
Atividades Complementares.
SUGESTÕES:
- Divulgação junto aos estudantes
PROVIDÊNCIAS:
- Será feita a divulgação em encontro geral
marcado para o dia 12/03/19 .
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Comunicação
das
etapas
de
desenvolvimento do curso.
SUGESTÕES:
- Criação de um Canal de Comunicação
PROVIDÊNCIAS:
- Será Produzido a partir do mês de março
de 2019 o “Boletim da Coordenação” para
distribuição eletrônica aos alunos, gestores
e professores.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhor divisão de atividades
SUGESTÕES:
- Reunir atividades para serem feitas de

181

SALAS DE AULA

EQUIPAMENTOS

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS
ESTRUTURA
FÍSICA
RECURSOS
AUDIOVISUAIS

INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS
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forma interdisciplinar.
PROVIDÊNCIAS:
- NDE do curso definiu as disciplinas que
podem ter atividades práticas feitas e
avaliadas de forma unificada.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Troca de cadeiras e ar condicionado.
SUGESTÕES:
- Solicitação a FPF /REITORIA
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhamento já foi feito aos devidos
setores
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorias no Labcom, RÁDIO, TV e
Laboratórios de informáticas
SUGESTÕES:
- Levantamento da situação de cada setor.
PROVIDÊNCIAS:
- Tudo foi encaminhado e listado a FPF e
Reitoria
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Reestruturação da Rádio e Laboratório de
Fotografia.
SUGESTÕES:
- Rádio: reforma
- Laboratório de Fotografia: montar nova
estrutura.
PROVIDÊNCIAS:
- Encaminhamentos já feitos a FPF e
Reitoria.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Instalação em salas
SUGESTÕES:
- Aquisição
PROVIDÊNCIAS:
- A cada avaliação já fazemos essa
solicitação.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Sinalização e reformas, em laboratórios
do curso.
SUGESTÕES:
- Execução da demanda
PROVIDÊNCIAS:
- Feitos os encaminhamentos.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Limpeza constante
SUGESTÕES:
- Manter equipe de limpeza durante as aulas
e intervalos.
PROVIDÊNCIAS:
- Sugestão também encaminhada.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
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- Cantinas com qualidade péssima de
produtos.
SUGESTÕES:
- abrir novas cantinas.
PROVIDÊNCIAS:
- Deve ser uma decisão institucional.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Iluminação
SUGESTÕES:
- Próximo a TV e LABCOM
PROVIDÊNCIAS:
- Já foi feita a solicitação
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Informatização Integrada
SUGESTÕES:
- Disponibilizar acessos de processos, como
pedidos e encaminhamentos de atestados
médicos online.
PROVIDÊNCIAS: Feito a indicação
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Tratamento com os estudantes.
SUGESTÕES:
- Treinar pessoal sobre tratamento com o
cliente porque são muitas as reclamações
por parte dos alunos.
- Digitalizar processos.
PROVIDÊNCIAS:
- Indicação à gestão superior FPF
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhorar a divulgação de funcionamento
aos alunos.
SUGESTÕES:
- Criar programa permanente de
divulgação.
PROVIDÊNCIAS:
- Ação a ser feita pela ASCORG
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Modernizar espaço físico.
SUGESTÕES:
- Reformar o local
PROVIDÊNCIAS:
- Ação deve ser solicitada pelo setor.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Aumentar o número de máquinas
disponíveis para os alunos na empresa que
presta o serviço a UNIVALE
SUGESTÕES:
- Definições devem ser institucionais.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Já definido no PCC dos cursos
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Curso implementou semestralmente
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OUTROS

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Retorno das questões institucionais de
infraestrutura solicitada por semestre deve
ser também relatada pela CPA a todos os
envolvidos.

Curso: Sistemas de Informação
Coordenadora: Profª. Rossana Cristina Ribeiro Morais

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO,
EXTENSÃO,
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

ESTRUTURA
FÍSICA

SALAS DE AULA

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.
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.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Carteiras; Ar condicionado
SUGESTÕES:
Melhorar condições das carteiras das salas;
Manutenção mais eficiente dos aparelhos de
ar condicionado
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LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS

RECURSOS
AUDIOVISUAIS
INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS
INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS

CANTINAS

SECRETARIA
CADÊMICA

TESOURARIAS
SETORES
ADMINISTRATIVOS
E ACADÊMICOS

BIBLIOTECA

SETOR DE ESTÁGIOS

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.
SUGESTÕES:
Instalar recursos audiovisuais nas salas de
aula;
SUGESTÕES:
Melhorar e aumentar os
acessibilidade no Campus.

pontos

de

SUGESTÕES:
Melhorar a limpeza dos sanitários; Manter
papel higiênico e sabão nas instalações
sanitárias.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Atendimento.
SUGESTÕES:
Treinamento constante de qualidade de
atendimento
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Atendimento.
SUGESTÕES:
Treinamento constante de qualidade de
atendimento
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Biblioteca da área está defasada
SUGESTÕES: Aquisição de títulos para
atendimento dos planos de ensino.
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
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XEROX

ESTÁGIO
GRUPOS
OPCIONAIS
TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

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.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Número de vagas.
PROVIDÊNCIAS: Visitar empresas que
tem potencial para a oferta de vagas de
estágio
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
Orientação.
PROVIDÊNCIAS: Organizar agendas fixas
de orientação dos alunos durante o semestre.

Curso: Superior de Tecnologia em Agronegócio
Coordenador: Prof. Maykon Dias Cezário

CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Melhor divulgação das informações.
SUGESTÕES:
- Postagem dos projetos e atividades do curso
em murais, pois no meio digital e em redes
sociais já é realizado.
PROVIDÊNCIAS:
- Além da apresentação das atividades e do
PPC no início e decorrer do semestre (já
realizado) oficializar com assinatura dos
alunos atestando o que foi transmitido.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Qualidade na disponibilização das
informações.
SUGESTÕES:
Melhorar
na
disponibilização
de
informações.
PROVIDÊNCIAS:
- Disponibilizar informações além do meio
digital (sempre realizado) na forma impressa
por meio de murais nas salas quando possível.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Didática e Prazos.
SUGESTÕES:
- Participação de treinamentos e atualização.
Cobrança do cumprimento dos prazos sob
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pena de advertência.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar ao GEPE e à instituição
capacitações ao corpo docente.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Reparo do ar condicionado, quadros e
carteiras.
SUGESTÕES:
- Solicitar reparo do ar condicionado, quadro
e das carteiras.
PROVIDÊNCIAS:
- Cobrança da instituição sobre as sugestões.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Manutenção e limpeza dos laboratórios.
SUGESTÕES:
- Manutenção dos equipamentos e ambientes
de aula prática.
PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar à Gestão maior atenção com o
curso frente aos ambientes de aula prática, em
especial, a Fazenda experimental que foi
depreciada devido à obra do Loteamento.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Sala de aula com projetor de slides e internet
de qualidade.
SUGESTÕES:
- Projetor Datashow e internet nas salas de
aula.
PROVIDÊNCIAS:
- Cobrança da instituição sobre as sugestões.
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
e
esclarecimento/conscientização dos usuários.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Limpeza nas instalações sanitárias da Unidade
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de Produção Agrícola e dos prédios de aula.
SUGESTÕES:
- Pedir ao DEC maior atenção com junto aos
auxiliares de serviços gerais quanto à limpeza
dos ambientes.
PROVIDÊNCIAS:
- Cobrança da instituição sobre as sugestões.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Segurança no Campus.
SUGESTÕES:
- Aumento na quantidade ou qualidade dos
funcionários. Melhor iluminação. Instalação
de câmeras nos ambientes.
PROVIDÊNCIAS:
- Cobrança da instituição sobre as sugestões.
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.
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.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Melhoria no atendimento.
SUGESTÕES:
- Foco no cliente/aluno atendendo-o com
atenção e educação.
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PROVIDÊNCIAS:
- Solicitar à instituição que faça as devidas
cobranças a esses setores.
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.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Horas disponíveis para orientação aos
alunos.
SUGESTÕES: Horas no PLACAD para
orientação aos alunos.
PROVIDÊNCIAS:
- Professor com horas disponíveis para
orientação, acompanhamento e atendimento
ao estagiário.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Programação de mais visitas.
SUGESTÕES:
- Verificar possibilidade de realização de mais
visitas e parcerias.
PROVIDÊNCIAS:
- Mobilização do corpo docente.
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
- Um olhar maior da UNIVALE e FPF sobre
o curso, que evoluiu bastante e merece crédito
e investimento.
SUGESTÕES:
- Valorização do curso.
PROVIDÊNCIAS:
- Cobrança da instituição sobre as sugestões.

8.5.3 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
A comunicação organizacional na UNIVALE é entendida como uma atividade
estratégica, permanente e profissionalizada com o objetivo estabelecer políticas, projetos e
ações que conduzam de forma organizada e direcionada todo e qualquer esforço
comunicacional empreendido pela Instituição. Trata-se de um processo dinâmico em
atendimento ao público interno, no caso, gestores, professores e funcionários administrativos,
estudantes, e externo, a saber: pais de estudantes, egressos, comunidade, imprensa,
autoridades, poder público, empresários, instituições parceiras, etc.
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A cultura do diálogo e a construção de relacionamentos são objetivos fundamentais da
comunicação. E, por assim entender, a UNIVALE destaca abaixo os principais objetivos e
metas a serem perseguidos e alcançados nos próximos cinco anos na Dimensão IV – A
comunicação com a sociedade.
A Política de Comunicação da UNIVALE visa estabelecer as diretrizes de
comunicação da Instituição junto aos seus públicos de interesse. O processo de comunicação
deve ser transparente, sistemático e constante para assegurar a construção de referências,
opiniões e conceitos por parte dos diversos públicos de interesse na instituição.
Desta forma, a comunicação deve ser promovida e assimilada como fator estratégico
para o posicionamento e fortalecimento da marca UNIVALE, estreitando a relação da
Instituição com seus públicos contribuindo para o alcance de seus objetivos, missão, visão e
valores.
A política de comunicação da UNIVALE com a comunidade interna e externa está
pautada nos princípios e diretrizes da transparência, agilidade e antecipação, unidade,
comunicação permanente e aberta e acompanhamento e avaliação constante.
A marca UNIVALE é a principal representação da Instituição traduzindo seus pilares
estratégicos: tradição, qualidade acadêmica, empregabilidade e responsabilidade social para
com a comunidade a qual está inserida. A comunicação organizacional deve pautar-se no
fortalecimento de sua marca em todas as esferas.
Os canais de comunicação e sistemas de informação devem favorecer a interação entre
a comunidade interna e externa, estabelecendo fluxos de comunicação efetivos e devem
assegurar a comunicação com os públicos de interesse, a saber: gestores, professores e
funcionários administrativos, estudantes e egressos, estudantes e professores de ensino médio
e pré-vestibulares, comunidade, autoridades, formadores de opinião, influenciadores digitais,
empresários, órgãos governamentais e de regulação da educação.
A Assessoria de Comunicação Organizacional, órgão gestor da Política de
Comunicação Institucional, é responsável pelas relações com a imprensa, o planejamento,
organização e realização de eventos e ações institucionais, a publicidade e a propaganda, a
gestão dos sites institucionais e de campanhas de mídias digitais, a gestão dos canais de
comunicação interna e externa com a construção do fluxo e das informações disponíveis no
Portal do Aluno, Portal do Professor, Portal do PTA, murais, mídias Sociais, chat de
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atendimento, e-mail institucional e Informatela (mensagens disponibilizadas na tela dos
computadores).

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 139).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

A Assessoria de Comunicação Organizacional vem ano a ano
ampliando as ações integradas de comunicação com foco no
gerenciamento da marca UNIVALE e fortalecimento da imagem
institucional
junto
aos
steakholders.
Em 2018 várias ações ajudaram neste processo, dentre elas
destacamos:
Ampliamos as ações do projeto UNIVALE na Escola aumentado
significativamente o número de escolas atendidas. Recebemos
em nossas instalações mais de 800 alunos da Educação Infantil,
do Ensino Fundamental e Médio da rede pública e particular.
Criamos em parceria com a Associação dos Municípios da
Microrregião do Leste Minas, o Projeto Pensando no Futuro para
atender jovens do Ensino Médio das escolas públicas dos
municípios associados. A culminância do evento aconteceu no
dia 29 de setembro de 2018 com a presença mais de 900
estudantes;
A instituição também participou da Expoleste, mostra comercial
realizada na cidade de Governador Valadares;
A UNIVALE organizou também o 1º Concurso Literário com o
tema “Desastre no Rio Doce: olhares e percepções”. Os
participantes puderam se inscrever nas categorias: crônica; conto
ou poesia; e ilustração ou fotografia;
Usamos nossos canais em redes sociais para promover concursos
culturais como forma de integrar e fidelizar nossos usuários;
Realização das campanhas de vestibular destacando os
diferenciais da Instituição e ainda o Vestibular Social com
bolsas de 50% contribuindo para o desenvolvimento regional e
fortalecendo a marca como uma instituição comunitária;
Campanha destacando a educação continuada em nossos cursos
de pós-graduação.

- Realizar pesquisa de satisfação
com o público interno e externo.
- Participar da Expoleste 2019
para fortalecimento da marca.
- Ampliar o alcance do projeto
Pensando no Futuro expandido a
parceria com outras associações
de municípios da região.
- Realizar o Pint of Science
2019 em Governador Valadares
- Implementar o projeto Espaços
de Convivência UNIVALE
(ECO), com o objetivo de
promover a melhoria do
conforto ambiental dos campi.
- Realização de campanhas
institucionais
para
fortalecimento da marca.
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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 –páginas 139 e 140).
Cumprimento da Meta: SIM ( X )

NÃO (

)

EM PARTE (

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de melhorias propostas

A proposta de melhoria prevista para o site institucional foi
implementada em 2018. O site que será lançando
oficialmente em maio de 2019.
Aprimoramos o uso da ferramenta de comunicação Infotela
(uso das telas dos computadores institucionais).
Aprimoramos o Boletim Acadêmica que ganhou versão em
vídeo chamada Giro UNIVALE.
Ampliamos o alcance da UNIVALE TV potencializando o
uso do canal no YouTube.

- Lançamento do aplicativo da
UNIVALE.
Implantação
da
intranet
UNIVALE.
- Melhoria dos painéis informativos
existentes na instituição
- Melhoria da sinalização dos
campi.
- Implantação do sistema de TV
Corporativa

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 140).
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
regulamentam as instituições de ensino superior,
a instituição promove reuniões de alinhamento e
de atualizações periódicas junto aos principais
gestores da instituição. Cabe aos gestores serem
multiplicadores destas informações entre os
demais funcionários da instituição

Criar um link na Central de Arquivos no site
institucional para divulgação de normas externas
de regulação das instituições de ensino superior,
a saber:
Resoluções do Conselho Nacional de educação;
Portarias do MEC e do INEP, incluindo,
documentos de avaliação de cursos e
instrumento avaliação institucional; Diretrizes
do Enade; Diretrizes Curriculares dos cursos
(DCN´s).

Meta 3: Socializar o conhecimento do conjunto de normas internas que regulamentam as ações
da UNIVALE. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –páginas 140 e 141).
Cumprimento da Meta: SIM

(X)

NÃO (

) EM PARTE (

)
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Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

A Assessoria de Comunicação Organizacional e o Departamento
de Informática, Sistemas e Gestão da Informação, mantêm a
atualização das normas internas que regulamentam a UNIVALE.
Os canais usados para divulgação ao público interno são: Portal
do Aluno, Portal do Professor e Portal do PTA, este último
dedicado aos funcionários administrativos

Manter as informações no Portal
do Aluno, Portal do Professor e
Portal
do
PTA
sempre
atualizadas.

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 –páginas 141 e 142).
Cumprimento da Meta: SIM

(X)

NÃO (

) EM PARTE (

Ações realizadas para cumprimento da Meta

)

Ações de melhorias propostas

Os processos de melhoria de comunicação e de relação da Ampliar e aprimorar parcerias
UNIVALE avançou sobremaneira em 2018. Nossos cursos de que aproximem a UNIVALE da
graduação, projetos de pesquisa e extensão promoveram um comunidade externa.
movimento de aproximação com a comunidade externa estando
presente fisicamente nestas comunidades levando prestação de
serviço e informação.
O site e as redes sociais da instituição também se consolidam
como canais efetivos de relação com esta comunidade.
O canal de Ouvidoria também tem se mostrados um importante
instrumento de comunicação com a comunidade externa.
Parcerias com associações de municípios, prefeituras, conselhos
municipais, entidades filantrópicas, empresas parcerias, dentro
outros, também tem ampliado comunicação institucional com
comunidade que nos cerca.
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8.5.4 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Em 2008, a UNIVALE criou seu Setor de Atendimento ao Estudante (SAE) através da
Portaria UNIVALE 018/2008 como parte integrante da Pró-Reitoria Acadêmica e vinculado à
Assessoria de Graduação. Em 29 de Agosto de 2018, o setor passou a chamar-se Espaço A3 –
Apoio ao Aluno através da Resolução CONSUNI 048/2018.
O Espaço A3 - Apoio ao Aluno constitui-se em serviço interno de apoio aos discentes
e às atividades didático-pedagógicas da instituição, comprometido com a integração
acadêmica, científica e social do estudante, e tem como objetivos prestar apoio aos discentes
por meio de ações, serviços e programas, contemplando atividades de acolhimento e
permanência,

acessibilidade

metodológica

e

instrumental,

monitoria,

nivelamento,

intermediação, registro e acompanhamento de estágios, apoio psicopedagógico.
Seus pressupostos incluem:
I - Conceber o estudante como um sujeito integrado com o meio acadêmico e social;
II - Fortalecer a UNIVALE como um sistema articulado entre ensino, pesquisa e
extensão;
III - Desenvolver ações e atividades em prol do cumprimento da missão da UNIVALE
(art. 4º, do Regimento Geral).
As ações desenvolvidas pelo Espaço A3 são planejadas e implementadas por uma
equipe multidisciplinar de profissionais que trabalha pelo favorecimento da integração
acadêmica dos discentes nos processos que envolvam ensino e aprendizagem. As atividades
do setor são acompanhadas, registradas e avaliadas periodicamente de forma a garantir a
melhoria contínua de seus processos.
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
DIMENSÃO IX – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES E AOS
EGRESSOS.
Objetivo: Oferecer ao corpo discente condições necessárias ao melhor desenvolvimento de seus
estudos envolvendo, entre outros:
 Nivelamento;
 Apoio psicopedagógico;
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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 a 153).
Cumprimento da Meta: SIM

( X ) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Em 2018, de 3.553 alunos matriculados foram
disponibilizadas 848 bolsas de estudo, assim
distribuídas:
- Bolsas integrais Lei 12.868/2013: 522
- Bolsas integrais (recursos próprios): 162
- Bolsas parciais 50% (recursos próprios): 159
- Bolsas parciais 50% (Pós-graduação): 4
- Outros tipos de bolsas: 1
- Melhoria nos fluxos entre a Comunicação Social,
Tesouraria e Secretaria Acadêmica.

)

EM PARTE (

)

Ações de Melhorias Propostas
- Divulgar no dia das matrículas dos
calouros, os programas institucionais de
Bolsas e Financiamentos.
- Divulgar sempre no Portal da UNIVALE as
definições institucionais sobre o setor de
Bolsas e Financiamentos.
- Acompanhamento do 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.
- Cumprimento 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.
- Cumprimento do fluxo para as solicitações
de Transferência Externa.
- Adaptação aos processos para o Novo Fies.
- Sensibilização ao aluno 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
(agora a Caixa Econômica Federal).
- Incremento do número de aditamentos em
tempo.
- 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.

Meta 2: Ingressantes com baixo rendimento com apoio de ações de nivelamento. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 151 a 153).
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Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

- PAA – Programa de Aprimoramento Acadêmico
Suporte ao Espaço A3, para a realização do
Programa de Aprimoramento Acadêmico-PAA.
Jornada Educação Inclusiva;

- Dar
continuidade ao
Programa
de
Aprimoramento Acadêmico, visando auxiliar os
estudantes com baixo rendimento.
Promover cursos de estilos de aprendizagem e
rotinas de estudos.
Orientar a importância da participação de
estudantes em órgãos colegiados.

Meta 3: Participação de egressos nas atividades de avaliação do curso. (Consultar Ações e
Indicadores de desempenho do PDI – páginas 151 a 153).
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.
Realização de pesquisa de intenção para identificar,
junto aos discentes, docentes e gestão dos cursos de
graduação e demais instâncias da Universidade,
propostas de cursos de extensão.
Elaboração e divulgação permanente do Catálogo de
oferta de cursos de pós-graduação.

Ampliar a participação com foco na criação
de grupos temáticos e de apoio aos cursos.
Novas pesquisas de intenção com
estudantes concluintes para cursos de
especialização, junto com os cursos de
extensão.
Divulgação em todos os cursos para todas
as turmas as diversas atividades da AEX.

Meta 4: Divulgação de oportunidades em Programas de Educação Continuada. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 151 a 153).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da

) EM PARTE ( X )

Ações de Melhorias Propostas

Meta
Realização de pesquisa de intenção para
identificar, junto aos discentes, docentes e
gestão dos cursos de graduação e demais
instâncias da Universidade, propostas de
cursos de extensão.
Elaboração e divulgação permanente do
Catálogo de oferta de cursos de pós-graduação.

Novas pesquisas de intenção com estudantes
concluintes para cursos de especialização, junto
com os cursos de extensão.
Divulgação em todos os cursos para todas as
turmas as diversas atividades da AEX.
Elaboração e divulgação permanente do Catálogo
de oferta de cursos de educação continuada e
ações extensionistas.
Divulgação permanente em parceria com a
Secretaria Acadêmica e ASCORG.
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Meta 5:
Atendimento psicopedagógico facilitado. (Consultar Ações e Indicadores de
desempenho do PDI – páginas 151 a 153).
Cumprimento da Meta: SIM

( X ) NÃO (

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta

EM PARTE (

)

Ações de Melhorias Propostas

- Atendimento e acompanhamento a aluna do curso de
Fisioterapia com Dislexia, esclarecendo a Coordenação
sobre adequações metodológicas para a Dislexia.
- Reuniões preparatórias e de supervisão relativas a
condução das oficinas de oratória para fóbicos sociais.
- Atendimento a estudantes de diversos cursos
(demanda espontânea).
- Intervenção em salas de aulas nos cursos de
Fisioterapia (demanda relativa a ocorrência em campo)
e Medicina (demandas relativas a comunicação).
- Reunião com representantes dos Centros Acadêmicos
de Medicina e Psicologia.
- Reuniões com Coordenadores de Curso.
- Participação no Simpósio (mesa redonda – apoio
psicológico e comunicação oral – apadrinhamento de
calouros).
- Participação em palestras – Aprendizagem Cerebral,
Acessibilidade Digital.

- Fortalecimento do evento de recepção aos
calouros, com a inclusão da apresentação de
alunos bolsistas de IC e das Atléticas;
- Apadrinhamento de calouros;
- Intervenção nas turmas de 3º período em
continuidade ao acolhimento iniciado no 1º
período em 2018/1;
- Oficina de Oratória;
- Parceria com o SPA;
- Acompanhamento e fomento dos Centros
Acadêmicos;
- Demandas espontâneas de estudantes e
coordenações;
- Feira de Oportunidades;
- Acompanhamento de formandos;
- Palestras sobre temáticas que vão ao
encontro das demandas apresentadas;
- Atendimento a Coordenadores.

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 a 153).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
- Suporte à oferta do curso de Habilidades em Expressão Escrita
em Português, no Programa de Aprimoramento Acadêmico, com
uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIVALE.
- Realização de oficinas em laboratórios de informática para
desenvolvimento de competências técnicas de uso do Ambiente
Virtual de Aprendizagem UNIVALE.
- Oferta de suporte técnico individualizado de forma presencial,
em horários agendados e a distância por e-mail, telefone e vídeos.
- Apoio à concepção da Sala de Metodologias Ativas, no bloco
B3. Acompanhamento da instalação dos equipamentos no
ambiente, incluindo o estudo do uso da Lousa Digital.
- Oferta de disciplinas com carga horária a distância nos cursos
presenciais de:
- Odontologia
- Engenharia Civil e Ambiental
- Educação Física
- Direito
- Ciências Contábeis

Ações de Melhorias Propostas
- Contribuir na atualização do
Regulamento para oferta de
disciplinas com carga horária a
distância.
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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.

8.6.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente e TécnicoAdministrativo
Os docentes da UNIVALE consistem no seu capital humano, considerado na
Instituição como o seu bem mais precioso. Em função do estilo de gestão democrática e
participativa por excelência, adotado pela Reitoria, são as pessoas que constroem a instituição,
seu clima de trabalho, condição para que essa participação seja consistente e sólida, na
direção da concretização da missão institucional e de sua visão.
Partindo dessa premissa, busca-se um perfil de docentes, que por seus conhecimentos,
habilidades e atitudes tenham condições de desenvolver as atividades relativas à docência.
Engajados na filosofia da Instituição, ministram aulas na graduação presencial, a distância e
na pós-graduação; atuam na orientação de trabalhos de conclusão de cursos, de iniciação
científica e nos campos de estágio; desenvolvem pesquisas e atividades de extensão.
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.
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Entende-se como adequação do docente ao Projeto Pedagógico do curso a sua
capacidade em contribuir, de forma efetiva, para a orientação dos alunos na construção dos
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.
Em 2018 consolidou-se a padronização dos critérios para contratação e seleção dos
coordenadores sempre através de publicação de editais externos e internos e bancas, buscando
a qualificação e competência dos candidatos na área específica do conhecimento, valorização
da formação, experiência profissional e docência no ensino superior, contando com a
participação do Curso de Psicologia.
Os novos professores são capacitados internamente ao ingressarem na instituição, com
uma formação interdisciplinar, para conhecer as ferramentas do portal e orientações
pedagógicas buscando o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem.
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.
Nesse contexto, o corpo docente da UNIVALE é formado por profissionais que
apresentam amplos conhecimentos do curso que irão ministrar, experiência laboral em seu
campo de atuação e uma forte vocação para formação. Ao ingressar na Instituição, iniciam um
programa de formação docente, com o objetivo de desenvolver a consciência de que
ensinando aprende-se ainda mais e por isso é preciso estar constantemente se capacitando para
aprender enquanto ensina.
Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, a universidade instituiu uma
Política de Capacitação e Qualificação Docente que oportuniza a formação desses
profissionais no âmbito do seu exercício, em consonância com o PDI. A partir desta política
de incentivo, institui-se ações específicas de capacitação e formação continuada, traduzidas
em cursos de qualificação e atualização presenciais e a distância, atividades de extensão,
incentivo às estratégias de pesquisa e inovação, além do aperfeiçoamento em nível de
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graduação e pós-graduação.
A política de capacitação e qualificação docente da UNIVALE tem por finalidade
oferecer formação didática e pedagógica para seus professores e contribuir na atualização e
aprofundamento de seu corpo docente nos processos acadêmicos de ensino e aprendizagem
articulados à pesquisa e à extensão. As diversas ações formativas estão estruturadas em três
modalidades: Apoio à qualificação acadêmica e titulação de docentes; Incentivo à
pesquisa/iniciação científica e extensão e participação em eventos científicos, técnicos,
artísticos ou culturais; e cursos de formação continuada.
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 recém contratados na instituição. Esse programa prevê a
realização de encontros e o estabelecimento de diálogos com as áreas didáticas, no sentido de
superar a dicotomia entre formação técnica e formação pedagógica.
Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes com as necessidades dos
Projetos Pedagógicos de Curso, e, considerando as diversas origens formativas dos docentes,
a Instituição, a cada semestre, realiza encontros e capacitações para orientar seus docentes
quanto à Missão, Visão, Valores e Diretrizes da Instituição, bem como sobre os objetivos e
políticas institucionais constantes no PPI e suas aplicações em cada curso, sempre observando
o cenário regional no qual a UNIVALE está inserido.
Os docentes também são orientados quanto aos objetivos dos cursos nos quais estão
lotados, sobre a importância do seu trabalho para alcançar estes objetivos, sobre a
operacionalização dos Planos de Ensino e de Aula, sobre a metodologia de Ensino associada
aos objetivos da disciplina ministrada, bem como a Metodologia de Avaliação e Tratamento
dos resultados. Fazem parte ainda destas orientações a atuação do NDE e do Colegiado de
Curso.
Os três pilares que consolidam a UNIVALE no contexto estadual de Ciência e
Tecnologia são: o fortalecimento dos grupos de pesquisa; foco no objetivo de manter a
qualidade nos campos do saber relacionados ao desenvolvimento do ensino e,
particularmente, da pesquisa e da pós-graduação strictu sensu; e a contratação de professores
no mínimo portadores de título de especialista e preferencialmente com pós-graduação stricto
sensu (mestres e doutores).
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A contratação do Corpo Docente da UNIVALE é regida pela Legislação Trabalhista.
A admissão do pessoal docente faz-se mediante contrato de trabalho celebrado com a
mantenedora Fundação Percival Farquhar - FPF, após a seleção de candidatos, convocados
por Edital, observados os Ordenamentos Institucionais.
O quadro de colaboradores técnico-administrativos é atualmente estabelecido a partir
da nova proposta da Instituição de otimização dos Setores Administrativos e adequação de
funcionários.

Nessa

perspectiva,

a

UNIVALE

adotou

medidas

de

otimização,

redimensionamento e principalmente remanejamento funcional, valorizando a qualificação,
desempenho e perfil profissional dos funcionários.
A Instituição promove esta valorização principalmente através da política de editais
internos para suprimento de cargos em vacância, e pela complementação da bolsa sindical
para os colaboradores matriculados como alunos nos cursos de graduação e pós-graduação,
franqueando assim, a qualificação e a educação continuada do seu corpo técnico
administrativo.
Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de professores.
A contratação do Corpo Docente da UNIVALE é regida pela Legislação Trabalhista,
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.
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 pósgraduação. O corpo docente permite à Universidade estabelecer vínculos e contribuir para o
desenvolvimento regional.
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O quadro de vagas alterado em 2018 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 2018:

Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Regime de Trabalho

DEMONSTRATIVO DE REGIME DE TRABALHO - 2018
INTEGRAL

90

33%

PARCIAL

108

40%

HORISTA

73

27%

TOTAL

271

100%

DEMOSTRATIVO DE REGIME DE TRABALHO - 2018
100%
80%
60%
40%

Integral
33%

40%
27%

20%
0%

Parcial
Horista

Regime de Trabalho

Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Titulação
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DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO - 2018
TÍTULO
PÓS-DOUTOR
DOUTOR
MESTRE
ESPECIALISTA
TOTAL

N. TIT.

%

4
24
98
145
271

1%
9%
36%
54%
100%

DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO - 2018
100%
80%
54%

60%
36%

40%
20%
0%

1%

9%

Pós-Doutor
Doutor
Mestre
Especialista

Titulação

Corpo técnico-administrativo
Critérios de Seleção
O Regime de Trabalho do pessoal técnico-administrativo é regido pela CLT e a
carga horária está vinculada às necessidades acadêmico administrativas da Instituição.
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.
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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 – páginas 142 e
143)
Cumprimento da Meta: SIM ( X ) NÃO ( ) EM PARTE ( )
Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

Revisão do fluxo do processo de seleção e contratação de
docentes com bancas de seleção contando com a
participação efetiva do curso de Psicologia nas avaliações e
do
Setor
de
Gestão
Pedagógica.
Consolidação 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.
Adoção de política de incentivo financeiro para
funcionários e professores ingressantes no programa de
pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
Adoção de política de flexibilidade no cumprimento à carga
horária aos professores ingressantes do DINTER
(Doutorado Interinstitucional de Santa Catarina).
Adoção de política de apoio para professores participarem
de eventos acadêmicos externos.

Atualizar e consolidar o Programa de
Formação Inicial e Capacitação
Permanente para os docentes dos
Cursos.
Implantação de um programa interno
para trabalhar o sentimento de
pertencimento, com vistas ao
fortalecimento institucional.
Consolidar o Programa de Formação
Inicial e Capacitação Permanente
para os docentes dos Cursos.
Acrescentar no edital de contratação
o requisito de realização de formação
básica
dos
princípios
e
funcionamento da UNIVALE.

Objetivo 2: Aprimorar a qualificação docente e avaliar o desempenho nas atividades de ensinoaprendizagem.
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 –
página 143).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM PARTE (

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

Consolidação do Prêmio Inovação premiando
professores em suas ações comprovadamente
inovadoras.
Realização do Workshop Experience com

Manter e incentivar a oferta do curso de Pósgraduação Lato Sensu Docência do Ensino
Superior na modalidade a distância para oferta
aos
docentes
da
UNIVALE

204

diversas
oficinas
pedagógicas
sobre
metodologias em sala de aula, feitas por
professores e para professores.
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 focados em novas
metodologias, valorizando e partilhando as
experiências internas nos cursos de graduação e
pós-graduação.
Monitoramento através do
GEPE dos planos de ensino dos cursos,
trabalhando junto com os NDE’s e as
coordenações a validação dos planos.
Criação, seguindo a legislação, de um registro
de atividades docentes, capaz de demonstrar as
atividades comprovadamente
exitosas e
inovadoras dos docentes.
Realização do I Workshop Experience com a
participação dos docentes veteranos e recém
contratados (como parte da formação inicial).
Realização da I Jornada de Educação Inclusiva,
contemplado no ano de 2018 os temas de TDH,
Dislexia.
Formação continuada voltada para a didática do
ensino superior (elaboração de questões,
planejamento e estratégias metodológicas).
Encontros e oficinas junto aso Cursos e NDE’s
parra monitoramento e validação dos Planos de
Ensino.
Cria do registro de atividades docentes capaz de
demonstrar as atividades exitosas e inovadoras.

Aprimorar o Prêmio inovação e o Workshop
Experience a partir das avaliações dos cursos.
Consolidar o registro das atividades docentes
ressaltando as ações exitosas e inovadoras de
cada disciplina.
Consolidar o Programa de Formação Inicial e
Capacitação Permanente para os docentes dos
Cursos.
Orientar pedagogicamente o corpo docente na
elaboração de objetos de estudo centrados na
aprendizagem.
Apoiar/orientar os docentes na construção dos
planos de ensino e plano de aula, que visem a
melhoria do processo ensino-aprendizagem.
Discutir os resultados das avaliações externas,
junto ao corpo docente, com o objetivo de
retroalimentar o planejamento do processo
ensino aprendizagem.

Objetivo 3: Estimular a produção docente definindo indicadores de progressão compatíveis com
os objetivos institucionais da UNIVALE.
Meta: Plano de Carreira Docente que atenda às necessidades e às peculiaridades da UNIVALE:
missão, visão e valores institucionais. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI –
página 144).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

) EM PARTE (X

)

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

Análise do quadro de docentes quanto a qualificação
e regime de trabalho, atendendo a necessidade legal
institucional.
Avaliação de proposta de um novo Plano de Carreira
Docente

Implantação do novo Plano de Carreira
Docente,
atendendo
a
necessidade
institucional atual.
Acompanhar a adequação do Plano de
Carreira, junto à FPF.
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Encaminhamento 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 144 e 145).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas

Consolidação do Programa de Formação Inicial e
Capacitação Permanente para o pessoal técnico
administrativo.
Manutenção do Programa Consolidando Competências com
ações de capacitação permanente dos colaboradores.
Manutenção do Programa Gestão da Qualidade na
UNIVALE.

Ofertar cursos de extensão para
capacitação aos colaboradores internos
que lidam diretamente com o público,
com foco no atendimento e na
comunicação.
Viabilizar novas ações do Programa
Gestão da Qualidade na UNIVALE

Meta 2:
Corpo técnico-administrativo qualificado para as atividades administrativas e
acadêmicas da UNIVALE. ( PDI 2014/2018 – páginas 144 e 145).
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 que envolveu as seguintes ações:
 Ciclos de Estudos;
 Planejamento e Avaliação;
 Mostra de trabalhos Acadêmicos
Realização do 4º Seminário EaD.
Participação em eventos externos sobre EaD

Dar continuidade a ação de
valorização e qualificação das
secretárias. Implantação de um

programa interno para trabalhar o
sentimento de pertencimento, com
vistas
ao
fortalecimento
institucional.

Elaborar o Programa de identidade e
pertencimento dos colaboradores da
Ação de valorização das Secretárias com o
objetivo de
UNIVALE.
incentivar a melhoria nos atendimentos e da qualidade
Elaborar projeto de capacitação
do trabalho prestado.
técnico-profissional.

8.6.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
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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 das Pró-Reitoria,
de Graduação e de Pós-graduação Pesquisa e Extensão, órgãos executivos 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.
Os processos de gestão da Universidade estão pautados na missão e valores
institucionais, organizados e orientados em conformidade com seus objetivos, consideram a
autonomia e a representatividade dos segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade
civil organizada, regulamentam o mandato dos membros que compõem os órgãos colegiados
e sistematizam e divulgam as decisões colegiadas, cuja apropriação pela comunidade interna é
assegurada. Ressalte-se ainda, a representação discente que tem se destacado por meio dos
Movimentos Estudantis, como centros acadêmicos, atléticas e ligas estudantis.
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.
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O Processo de Autoavaliação Institucional é um importante instrumento de gestão
educacional, concebido para abranger todas as dimensões que compreendem ensino, pesquisa,
extensão e gestão acadêmico/administrativa na graduação e pós-graduação, e engloba a
atividade acadêmica, a gestão, os serviços prestados e a infraestrutura institucional. São
avaliados todos os cursos em todos os campi da instituição, seja na modalidade presencial,
seja na modalidade a distância. O processo avaliativo é executado com foco nos recursos
humanos, nos serviços prestados e na infraestrutura, baseando-se no olhar responsável e
compromissado do estudante e do docente a respeito de todos os aspectos acadêmicos da
universidade, somado à auto avaliação dos docentes e dos coordenadores de cursos.
A Ouvidoria/UNIVALE é um elo entre a comunidade Acadêmica e as Instâncias
Superiores da Universidade, e atua como mediadora e interlocutora na identificação e solução
de possíveis conflitos visando, principalmente, assegurar uma interface de comunicação entre
o público interno e externo e as áreas acadêmicas da instituição.
As políticas internas de relações institucionais, estabelecidas com base nos valores de
uma sociedade democrática e plural em consolidação, pautam-se por procedimentos e atos
cotidianos que promovem o tratamento igualitário, sem desrespeitar os regramentos
institucionais.
A aprendizagem é realizada com foco na formação profissional, no caráter
investigativo e na autonomia do pensar o conhecimento, trabalhando, dentro das condições
orçamentárias, para o pleno desenvolvimento do tripé: ensino, pesquisa e extensão, tornando
possível a educação de qualidade, 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
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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 - 2018
OBS.: Na tabela são considerados mensalmente a quantidade de solicitações tendo como
referência 10. As demais solicitações são englobadas no item “outros”.
SETORES/
SEGMENTOS
VESTIBULARES/
PROCESSO SELETIVO
BOLSAS/FIES/
PROUNI
CURSOS-GRADUAÇÃO
SEC. ACADÊMICA
TESOURARIAS
PÓS-GRADUAÇÃO
/EXTENSÃO
MESTRADOS
OUTROS
TOTAL

Jan./
TOTAL/
Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Agos. Set. Out. Nov. Dez. SETORES
55

21

21

31

47 43

33

51

51

104

71

528

134

26

18

19

28 38

28

42

23 57

42

455

67
52
38
-

21
38
23
-

17
28
12
-

18
27
-

26 38
31 28
12 13
-

18
38
23
-

40
32
29
-

40
22
17
-

378
353
225
25

41
387

33
162

31
127

11
29 49 50 47 52 52
124 193 210 187 246 234

89 42
386 234

11
515
2490

31
25
27
14

62
32
31
11

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
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DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE O
FUNCIONAMENTO
E
REPRESENTATIVIDADE
DOS
COLEGIADOS,
SUA
INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A
PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVALE NOS PROCESSOS
DECISÓRIOS.
Objetivo 1: Atender às Políticas de Gestão definidas no PPI:
I – Manter órgão colegiado superior com representação de todo corpo social: mantenedora,
corpo docente, corpo técnico-administrativo, corpo discente e comunidade;
II – Manter colegiado de curso com representação docente e discente;
III – Garantir nas competências de cada órgão colegiado independência e autonomia acadêmica
na relação com a mantenedora;
IV – Manter atuação legislativa coerente com a identidade corporativa, Políticas Institucionais e
Documentos de referência do MEC/INEP, CNE/CES.
Meta 1: Gestão colegiada com representação do corpo social da Instituição. (PDI 2014/2018 –
páginas 145 e 146).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM PARTE (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Consolidação das ações dos Centros Acadêmicos dos Cursos de
Enfermagem, Medicina e Odontologia e criação do Centro
Acadêmico do Curso de Psicologia e reativação do Centro
Acadêmico do Curso de Direito.
Consolidação das atividades das Atléticas nos cursos de
graduação em Enfermagem, Medicina, Odontologia e Engenharias
Atualização dos membros discentes dos Colegiados institucionais
visando a participação efetiva.
Participação da comunidade acadêmica na construção coletiva do
novo PDI, refletindo sobre os valores e metas da instituição.
Utilização da metodologia do World Café com participação da
comunidade acadêmica interna e comunidade externa
Participação ativa da Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão em todos as ações do Colegiado, relatando sobre as
demandas e avanços do setor (PROPEX).

)

Ações de Melhorias Propostas
Criar campanha de divulgação das
ações executadas fruto da atuação
da CPA na instituição.
Manter
a
participação
do
Segmento comunidade e discentes
nos Órgãos Colegiados.
Consolidação
das
Ligas
Estudantis.

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 – páginas 146 e 147).
Cumprimento da Meta: SIM

(X )

NÃO (

) EM PARTE (

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Revisão da composição dos Núcleos Docentes Estruturantes e
Colegiados de cursos em conformidade com a legislação específica.
Participação de representantes externos da comunidade, além da
comunidade acadêmica interna no World Café para a construção do
novo PDI da instituição.
Reestruturação dos Núcleos Docentes Estruturantes para atuarem

)

Ações de Melhorias Propostas
Manter a
Segmento
discentes
Colegiados.

participação do
comunidade
e
nos
Órgãos
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em conformidade com o que estabelece a resolução nº1/2010
Participação ativa da Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão em todos as ações do Colegiado, relatando sobre as
demandas e avanços do setor (PROPEX).
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 146 e 147).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
Elaboração do Plano de Trabalho conjunto das Próreitoras.
Revisão de todos os formulários docentes e solicitação
de implantação de fluxos on line para os mesmos.
Implantação do registro das atividades docentes.
Implementação de ações e procedimentos conforme o
sistema de gestão da qualidade na UNIVALE, com
padronização de fluxos e processos.
Desenvolvimento de modelos administrativos de gestão
com padronização de fluxos e processos.
Elaboração de plano de trabalho das Assessorias.
Desenvolvimento do Plano de Trabalho da
AEX/PROPEX em equipe multidisciplinar, adequado ao
PDI.
Revisão de documentos reguladores da AEX/PROPEX.
Planejamento e elaboração de materiais visando
potencializar as condições de captação de recursos.

Ações de Melhorias Propostas
Implantar fluxo de formulários on line
para os docentes.
Consolidar o registro das atividades
docentes.
Implantar os indicadores de desempenho
dos coordenadores de cursos com fluxo
avaliativo.
Reativar o banco de dados institucionais.
Implementar o Plano de trabalho das
Assessorias.
Elaborar portifólio de serviços e cursos de
graduação para a captação de recursos.
Informatizar o controle dos processos
administrativos e a gestão eletrônica de
documentos da AEX/PROPEX em
parceria com o DISGI.
Continuar a revisão de documentos
reguladores da AEX/PROPEX.

8.6.4 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
A sustentabilidade financeira da Instituição é assegurada pelo equilíbrio harmonioso
entre receitas geradas e despesas. As receitas geradas pelos diversos serviços e atividades
realizadas, especialmente as atividades de graduação, pós-graduação e extensão, asseguram à
continuidade das atividades institucionais, pois cobrem as demandas necessárias à sequência
da rotina organizacional.
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Existe adequação entre a proposta de desenvolvimento da Instituição, captação de
recursos e a previsão orçamentária e compatibilidade entre os cursos oferecidos e os recursos
disponíveis, bem como a existência de controle entre as despesas efetivas e as despesas
correntes, de capital e de investimento. A Instituição realiza investimentos destinados à
infraestrutura, capacitação docente e de técnico-administrativos, divulgação do conhecimento
científico tendo como meta a excelência na oferta dos serviços educacionais. Os
demonstrativos de capacidade e sustentabilidade financeira e o PDI estão condizentes com as
políticas efetivas de aquisição de equipamentos e de expansão e/ou conservação do espaço
físico necessário à adequada implementação dos programas de ensino, pesquisa e extensão.
Permanentemente, em processo contínuo de manutenção, consolidação e otimização
da sustentabilidade financeira da Instituição, são desenvolvidos projetos, programas e ações,
visando à ampliação de cursos, turmas e do número de alunos, tendendo à expansão
universitária para garantir o aumento de receitas para contrapor-se à progressiva expansão de
despesas, realidade constante na rotina administrativa e acadêmica das IES.
Aliadas à busca progressiva de ampliação de receitas, medidas de redução de custos
são também objeto de projetos e programas que as viabilizem sem perda de qualidade do
ensino ofertado.
Concluindo, todas as ações mencionadas têm por suporte a busca da mais alta
qualidade possível, amparada por estruturas específicas de gestão da qualidade
organizacional.

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 153 e
154).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

) EM PARTE ( X )
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Ações realizadas para cumprimento da Meta
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.

Ações de Melhorias Propostas
Reestruturar o Setor Patrimonial
da Instituição
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 pósgraduação 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.

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 Elaboração dos CVAs dos cursos e seus
Gerencial;
respectivos desempenhos;
Contratação de Consultoria em Gestão
Financeira.
Meta 3: Aprimoramento do Ensino didático pedagógico – 8% do custeio de pessoal. (Consultar
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 153 e 154).
Cumprimento da Meta: SIM

(

)

NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta

Ações de Melhorias Propostas
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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;

Melhor controle dos bens locados
em cada setor, bem como um
melhor aproveitamento de bens
sem utilização nos mesmo.
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 tem
como finalidades primordiais atender as necessidades apontadas nos PPC’s dos Cursos,
racionalizar e modernizar os serviços e a infraestrutura: física, de equipamentos, logística e
informática em uma busca constante de atendimento e adequação às necessidades de ensino,
pesquisa e extensão. É mantida e apoiada nos resultados do processo de autoavaliação
constantes nos relatórios elaborados pela Comissão Própria de Avaliação – CPA/UNIVALE,
no diagnóstico e na projeção em função da população estudantil de forma discreta, frente a
realidade que se apresenta.
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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 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 148).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

Ações realizadas para cumprimento da Meta

) EM PARTE ( X )
Ações de Melhorias Propostas
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Finalização do cadastro da Biblioteca Digital
Dorinateca que oferece download de livros nos
formatos Braille, Digital Acessível DAISY, MP3
e Fonte Ampliada para pessoas com deficiência
visual (cegos ou baixa visão);
Instalação do software leitor de tela NonVisual
Desktop Access (NVDA) para a leitura de livros
da Biblioteca Virtual Pearson (BV) aos usuários
previamente cadastrados;
Reforma do piso dos banheiros da BC:
substituição de azulejos quebrados.

Análise para a abertura de solicitação de
aquisição de fones de ouvido para o uso da BV
via NVDA e de livros áudios baixados pela
Dorinateca.
Reforma dos banheiros da BC: análise pelos
engenheiros de melhorias a serem feitas para a
entrada de cadeirantes pelas portas de acesso
principal.

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 148 e 149).
Cumprimento da Meta: SIM

(

) NÃO (

) EM PARTE ( X )

Ações realizadas para cumprimento da Meta
BIBLIOTECAS
Reposição do quadro de pessoal – auxiliar administrativo
e bibliotecário;
Liberação da internet e Pacote Office nos computadores
da recepção para o uso dos auxiliares administrativos;
Capacitação do Bibliotecário: participação do Encontro
Regional do Pergamum realizado em Belo Horizonte/MG.
Atualização do Manual para Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos.
Reformulação das perguntas do questionário impresso de
Pesquisa de Satisfação respondido pelos usuários;
Análise realizada sobre a usabilidade da BC nos sábados
letivos para a extinção do atendimento aos finais de
semana;
Descarte e respectiva doação de cerca de 1.000
exemplares de livros de literatura para a Escola Estadual
Carlos Luz;
Reforma dos estofados das cadeiras, substituição de
maçanetas das salas de estudo, substituição de
ventiladores de teto; substituição de mesas divisórias dos
computadores da BS por mesas tradicionais e ampliação
do número de estantes de 27 para o total de 29 na BC.
Remanejamento de mobiliário da BC: estante de material

Ações de Melhorias Propostas
BIBLIOTECAS
Regimento da biblioteca atualizado
aguardando aprovação do setor
jurídico;
Início do processo de configuração e
instalação do acesso remoto ao Portal
da
CAPES
via
Comunidade
Acadêmica Federada (CAFe);
Agendamento da atualização do
sistema Pergamum versão 8.0 Delfhi
para a versão 9.0 Web;
Abertura de solicitação para a
manutenção de parte do teto da BC
entre as estantes 2-5;
Análise para a abertura de solicitação
de
aquisição
de
impressoras
multifuncionais,
impressoras
de
recibos, teclados numéricos USB e
leitores de código de barras, em
substituição aos obsoletos;
Análise para a abertura de solicitação
de aquisição de ampliação do número
de computadores de consulta local ao
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bibliográfico a ser doado, mural de avisos, terminal de
consulta ao catálogo online e estantes de novas aquisições
e sugestões de leitura.
Orçamento planejado de R$ 500.000,000, e gasto R$
472.307,04 na aquisição de livros dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física,
Enfermagem, Engenharia Civil e Ambiental, Farmácia,
Fisioterapia,
Jornalismo,
Medicina,
Nutrição,
Odontologia e Publicidade e Propaganda.
Renovação anual do contrato de uso da BV e sua
atualização para a versão 4.0;
Investimento na aquisição de 8 computadores completos
com processador core i5 em substituição ao maquinário
obsoleto de uso dos usuários.
Início do orçamento para a atualização da bibliografia
básica e complementar do curso de Direito.
DISGI
-Lançamento de Novas fibras: Bloco C02 e Galpão,
ambos
ligados
à
Medicina;
- Substituição de fibras de modelos antigos: DEC e PVA;
- Separação de tráfego: Tesouraria – Bloco D02.
- Troca de monitores de Tubo (CRT) por monitores LED
na Secretaria de Pacientes, PAOPE, Secretaria das
Coordenações, SAIS e Especialização.
- Aquisição e instalação de mais de quarenta novos
computadores (monitor + gabinete), em
- Implantação de um link de redundância entre a
UNIVALE e o nosso Provedor de Internet link de
redundância utiliza uma infraestrutura diferente: rádio
frequência ao invés de fibra ótica e entrega a mesma
velocidade: 200 Mbps.
- Aquisição de mais 15 (quinze) roteadores de médio
porte para distribuir o sinal WiFi. Já são mais de 30
(trinta) roteadores Wi-fi espalhados nos Campus I e II.
- Renovação do Certificado Digital, emitido pela empresa
GeoTrust, que criptografa toda a comunicação com o site
da UNIVALE.
- Aquisição de novos projetores de vídeo, mais
comumente chamados de “data shows”.
- Renovação do contrato de licenciamento Microsoft para
os softwares: Windows Server, Windows Client, Office,
SQL Server e Visual Studio.
- Renovação do contrato de licenciamento com a
Thomson Reuters para o CP-Pro;
- Aquisição de licenças dos softwares Eberick 2018 e
QiBuilder 2018, da empresa AltoQi;
- Licenciamento dos softwares do pacote Adobe: Acrobat,
Dimension, Lightroom, Premiere, After Effects,
Fireworks, Illustrator, InDesign, Photoshop, entre outros;
- Licenciamento do Ábaris SeAD da empresa Stoque, que
é uma solução GED para digitalização do acervo
acadêmico da instituição, em conformidade com o

catálogo online, tanto na BC quanto na
BS;
Início dos estudos para a adesão ao
módulo “aquisição” do sistema
Pergamum para a automatização e
controle de todo o processo de seleção
e compra de material bibliográfico;
Início dos estudos para a abertura de
agendamento online para a marcação
de visitas guiadas; ocupação do
ambiente para exposições e atividades
acadêmicas de pesquisa ao acervo e
criação de oficinas de capacitação para
a pesquisa científica.
OBRAS E SERVIÇOS A SEREM
EXECUTADOS
Plano de Garantia de Acessibilidade e
Inclusão – (Estrutura e Urbanismo)
Instalação de placas e Orientação no
Campus II
Troca do telhado do Prédio P1 –
Campus I
Implementação de Planejamento e
Controle de Obras/Manutenção
Troca das carteiras do Campus I
Remanejamento da coordenação para o
Bloco D9, garantindo acessibilidade
aos alunos.
Reforma geral das calçadas do Campus
II
Troca de telhado do F8
Troca de telhado do F2
Troca de telhado dos auditórios A, B e
C
Troca do piso dos auditórios A, B e C
Reforma geral do auditório C
Reforma no Laboratório de Ortodontia.
Calçamento do estacionamento do
CTC
Início das Obras de construção do
Centro Clínico
Reformar e Reativar a irrigação dos
gramados do Campus II
Pintura
externa
dos
blocos
(laboratórios/Sala de aula)
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Decreto Presidencial nº 9.325 de 15 de dezembro de 2017
e das Portarias do MEC nº 315 de 4 de abril de 2018 e nº
330 de 5 de abril de 2018.
OBRAS – SERVIÇOS EXECUTADOS
Construção do Laboratório de Habilidades I, no bloco
G10, juntamente com o Lab. habilidades II e compra de
equipamentos.
Reforma na do Bloco B3, para Sala de Metodologias
Ativas.
Instalação de divisórias, pintura, ar-condicionado e
demais reformas no bloco C2, para Instalação da
Coordenação de Medicina.
Organização e Setorização dos ambientes do Departamento dos Campi
Conclusão dos Projeto Executivo, Elétrico, Arquitetônico
e Cronograma para a construção do Centro Clínico.
Início de Projeto para melhoria na Iluminação no Campus
II
Projeto e início da construção no Prédio ETEIT, para
remanejamento das atividades do CEJUS e EAJ. Reforma
geral do Bloco F13, e troca de telhados. Reforma no
Bloco da Tesouraria, e troca de telhados
Construção de Banheiros Masculinos, Femininos e
Acessível, mais confortáveis na ETEIT
Pinturas e reforma no Centro Esportivo Universitário –
CEU
Reforma no bloco C2 para adequação da coordenação do
curso da medicina
Reforma no bloco Antigo Banco para Nuvem com
mobiliários
Reforma no bloco antigo xerox para funcionar o
Escritório modelo
Troca do piso (tijolos em torno do E1)
Pintura das salas/corredor P1/P3 – Campus I
Troca de 360 carteiras P1 – Campus I
Refrigeração Habilidades II
Refrigeração F11
Transferência Subestação CEU para atender áreas
próximas ao CTC.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
85 Itens material de laboratório
37 Itens de refrigeração (ar condicionado)
26 itens outros
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
60 itens conjunto escolar (mesa + cadeira)
122 itens equipamentos p/laboratório
13 itens de imagem (TV/Datashow)
4 itens de refrigeração (refrigerador)
8 itens telefone
28 itens ventilador
70 itens outros
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
20 itens de comunicação
25 itens estabilizador
10 itens imagem
2 itens impressora
26 itens micros
28 itens outros
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
29 itens licenças/aquisição

8.7.1.1. Bibliotecas: Central e Setorial
Espaço Físico da Biblioteca
A Biblioteca que em 2018 completou o seu cinquentenário, possui espaço físico que
está distribuído em várias seções diferenciadas, sendo: 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, sala de processamento técnico, incluindo o processo de
restauração de obras 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$ 405.718,29 na atualização do acervo dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil e Ambiental,
Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina, Nutrição, Odontologia e Publicidade e
Propaganda, além de serviços relacionados a material de expediente, materiais de
informática, dentre outros.
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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: Biblioteca online de Agronegócio, Enfermagem e Comunicação,
Trabalhos de conclusão de cursos, Horário de funcionamento, Links interessantes, Normas
de utilização, Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos, Orientações para entrega de
trabalho, Periódicos CAPES, Serviços e Fale conosco. A Biblioteca também disponibiliza
computadores com acesso à Internet, acesso livre à rede wireless da UNIVALE.
Além do acervo físico, possuiu contrato de uso desde abril de 2015 com a Biblioteca
Virtual Pearson (BV). A BV desde novembro de 2018 está na versão 4.0, e é um acervo
composto por milhares de títulos da própria Pearson e de mais 16 editoras que atualmente é
utilizada em mais de 250 instituições de ensino com cerca de 2,5 milhões de usuários ativos.
A UNIVALE investiu em torno de R$ 45.396,00 na sua assinatura e a mesma é renovada
anualmente ao longo dos 3 anos de adesão. O usuário tem acesso a e-books através do Portal
do Aluno, Portal do Professor e do Portal de Técnicos Administrativos (PTA), pois são
redirecionados a página da BV, e assim conseguem visualizar todos os e-books disponíveis
pela plataforma. A atualização de títulos do acervo digital ocorre diariamente e engloba
tanto a retirada do título (aviso de 6 meses de antecedência), a sua substituição por edição
mais nova ou a inserção de um novo título ou editora. Além do uso costumeiro, existem
ainda a possibilidade de imprimir de 10 a 50% de cota de impressão de cada livro sendo o
seu pagamento realizado por cartão de crédito, por exemplo, um livro de 125 páginas, pode
ter a impressão de até 69 páginas autorizadas no valor total de R$ 4,83. No entanto, devido
aos direitos autorais, é inserido uma marca d’água com o nome do usuário em todas as
páginas a serem impressas para assegurar os direitos autorais, e evitar possíveis reproduções
e/ou cópias ilegais.
Na página da internet também está disponibilizado uma listagem de periódicos
científicos de acesso livre para todos os cursos de graduação oferecidos na UNIVALE,
totalizando 401 periódicos, onde a sua atualização é rotineira. Também está disponível
sugestão de e-books para os cursos de Enfermagem, Agronegócio e Comunicação.
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Desde a implantação do Sistema PERGAMUM na versão Delfhi em 2006, introduziuse 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. Atualmente em uso por 12 anos, desde 2011
carece de atualização sendo que a sua última foi realizada em julho de 2011. O agendamento
da migração da versão Delfhi para a versão 9.0 Web está agendada para o dia 31/01/2019 e
contará com a parceria do Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação
da UNIVALE (DISGI) e a equipe técnica do sistema Pergamum localizado na cidade de
Curitiba, no estado do Paraná.
Quadro 1 – Descrição do espaço físico da Biblioteca
Biblioteca Características

Finalidade

Horário

1 sala para estudo individual, com 6 cabines
e 24 lugares.
Área livre Hall 1 para estudo com 24 mesas
e 96 lugares.
Hall 2 para estudo individual, com 4 cabines
e 16 lugares e 4 mesas com 20 lugares.
CENTRAL
12 salas para estudo em grupo com
Campus II
capacidade para 60 usuários.
08 computadores para estudo e pesquisa na
internet.
01 terminal exclusivo de consulta ao acervo
físico pelo catálogo online do Pergamum e
ao catálogo da BV e Dorinateca.
1 área para atendimento e serviços
administrativos.
1 área livre para estudo, com 5 mesas e 30
SETORIAL lugares e 17 cadeiras individuais.
Campus I 4 computadores para estudo, pesquisa na
internet e consulta ao acervo físico pelo
catálogo online do Pergamum e ao catálogo
da BV e Dorinateca.
Fonte: Sistema de Bibliotecas UNIVALE, 2018.

Atendimento ao público
em geral e a 26 cursos de
graduação; pesquisa, pósgraduação e mestrado, com
acervo de obras básicas,
complementares
e
de
periódicos técnicos que
compõem as bibliografias
dos cursos; obras de
referências
como:
dicionários; enciclopédias;
coleções especiais e obras
raras.
Atendimento ao público
em geral e aos cursos de
Ciências
Contábeis,
Direito e Cursos
Técnicos da ETEIT.

Segunda a Sexta
das 07 às 22h e
aos sábados das
8h às 12h.

Segunda a Sexta
das 8h às 14h e
das 17h às 22h.

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
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extensão, em livros, periódicos com assinaturas correntes, base de dados, vídeos e
software.
Quadro 2 - Dados gerais do acervo das Bibliotecas Central e Setorial – 2018
Tipo de acervo

Unidades

FÍSICO (IMPRESSO)
Livros: Títulos
Livros: Exemplares
Periódicos: Títulos
Periódicos: Exemplares

35.820
94.466
335
11.862
DIGITAL

Portal CAPES (bases)
463
Biblioteca Virtual Pearson (livros)
6.323
EMPRÉSTIMO E ACESSOS
Empréstimos BC e BS
18.402
Acesso ao Portal CAPES (2017)
2.866
Acesso a Biblioteca Virtual Pearson
4.128 acessos totais
1.913 títulos
Compra de Créditos Biblioteca Virtual Pearson
R$ 521,00
Fonte: Sistema Pergamum – Sistema de Bibliotecas UNIVALE, 2018.
Nota: Foram considerados para estatística os títulos e exemplares da Biblioteca Central e Setorial em
situação normal (disponíveis no acervo).

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
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:
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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.
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 como membro do sistema Pergamum, participada da Rede
Compartilhada do Sistema Pergamum (CRP) e da Indexação Compartilhada de Artigos de
Periódicos (ICAP). A CRP que atualmente está disponível em 124 Instituições, sendo 8.000
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bibliotecas tem como finalidade a cooperação dos serviços técnicos e o compartilhamento
de recursos de informação, acabando por disponibilizar o catálogo do acervo das instituições
participantes, o que permite aos bibliotecários a pesquisa e a recuperação de registros online
de forma rápida e eficiente, facilitando o processamento técnico dos materiais adquiridos. O
ICAP, por sua vez, tem como objetivo o serviço de indexação compartilhada de artigos de
periódicos nacionais, editados pelas instituições que fazem parte da Rede Pergamum.
Atualmente participam 55 Instituições com a disponibilização de 229 periódicos.
Participamos também 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 (CFP), para a produção e divulgação de uma base de dados nacional
especializada e a prestação de serviços cooperativos de informação essenciais ao ensino,
pesquisa e práticas psicológicas.
Acessos
A Biblioteca adota o regime de livre acesso à Comunidade Acadêmica e Geral,
previstos em regulamento próprio (RESOLUÇÃO CONSUMI: nº 001/2009). A base de
dados do acervo está disponibilizada na rede de computadores da Instituição e via internet.
O acesso pode ser realizado nos diversos pontos da rede e online. A Biblioteca conta com
rede Wi-Fi e local e disponibiliza diversas fontes de informação e pesquisas a serem feitas
em 13 computadores com acesso livre e está filiada a Sistemas e Redes de Informação
Nacional para compartilhar acervos e os seguintes serviços:
I.

Instituto Brasileiro de

Informação em

Ciência

e

Tecnologia

(IBICT)

–

disponibilização por meio do Catálogo Coletivo Nacional (CCN), o acesso aos acervos de
periódicos das bibliotecas brasileiras.
II.

Estação Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – 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.

Portal de Periódicos da CAPES – acesso aos periódicos de textos completos e às bases

de dados de resumos. Para ampliação do acesso iniciamos em agosto de 2018 a adesão à
Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) que irá permitir o acesso remoto ao conteúdo
assinado que atualmente somente é visualizado dentro do campus I e II da UNIVALE.
IV.

COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica.
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V.

Renovação da assinatura da Biblioteca Virtual Pearson (BV) – acesso a livros de todas

as áreas em formato digital com acesso livre pelo Portal do Aluno, Portal de Técnicos
Administrativos e Portal do Professor, sendo a sua atualização diária.
VI.

Biblioteca Digital Dorina Nowill (Dorinateca) – download de livros acessíveis a

pessoas com deficiência visual. É permitido por mês o download de até 3 livros no formato
Braille, Digital Acessível DAISY, MP3 ou Fonte Ampliada.
8.7.1.2 Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação – DISGI
Em 2018, o Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação –
DISGI destaca suas ações nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento e tecnologia:
Infraestrutura
Neste ano, foram lançadas novas fibras: algumas em substituição a modelos mais
antigos e outras para separação do tráfego provenientes de algum prédio. São elas:


Novas fibras: Bloco C02 e Galpão, ambos ligados à Medicina;



Substituição de modelos antigos: DEC e PVA;



Separação de tráfego: Tesouraria – Bloco D02.
Alguns departamentos tiveram seus monitores de tubo (CRT) trocados por

monitores de LED, que consumem bem menos energia. São eles: Secretaria de Pacientes,
PAOPE, Secretaria das Coordenações, SAIS e Especialização. Já outros departamentos foram
beneficiados com novos computadores (monitor + gabinete) com processador Core I5, HD
SSD e Monitor de LED: APPG, Biblioteca, Secretaria das Coordenações, Clínicas
Odontológicas, CPA, GEPE, Ciências Contábeis, Departamento Contábil e TV UNIVALE.
Ao todo foram mais de 40 (quarenta) computadores e monitores substituídos neste ano.
Para todos os novos computadores adquiridos pela instituição, o DISGI tem sugerido
a utilização de HDs do tipo SSD ou invés do tipo HDD.
Diferenças entre HDs HDD e SSD: 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
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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.
Sobre a Internet e o seu acesso: implantamos um link de redundância entre a
UNIVALE e o nosso Provedor de Internet (Super I), para garantir que não haja paralização
deste serviço por problemas físicos que possam acontecer. Lembrando do caso mais recente
onde um poste pegou fogo próximo ao Clube Filadélfia e, como a fibra ótica que interligava a
UNIVALE à Super I passava por este poste, ficamos sem acesso à Internet por alguns dias. O
link de redundância utiliza uma infraestrutura diferente: rádio frequência ao invés de fibra
ótica e entrega a mesma velocidade: 200 Mbps.
Adquirimos mais 15 (quinze) roteadores de médio porte para distribuir o sinal WiFi.
Alguns dos Departamentos beneficiados: APPG (Sala 03 – ED2), ASCORG (E01), Clínica
Odontológica V (F04), Coordenação da Medicina (C02), Laboratório de Materiais e Medidas
Elétricas (CTC2) e Laboratório de Microbiologia (D08). Já são mais de 30 (trinta) roteadores
Wifi espalhados nos Campus I e II.
Renovamos o 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.
Adquirimos novos projetores de vídeo, mais comumente chamados de “datashows”, para as
salas do Curso de Medicina e para substituição dos utilizados nos Auditórios do ED2.
Desenvolvimento
OnePoint: Com a distribuição do sistema aos computadores da rede administrativa, as
solicitações que antes eram comumente feitas por e-mail, passaram a ser feitas e
acompanhadas a partir do próprio sistema. Isso permitiu ao usuário validar o atendimento
realizado.
O Sistema Integrado Universitário – SIU recebeu atualizações em seus diversos módulos.
Destacamos:
SIU-Almoxarifado: Revisão do processo de desbloqueio da nota fiscal de entrada para o
Almoxarifado. Inclusão de rotina de verificação de inconsistências no cadastro de produtos.
Validação do relatório kardex com relatório estoque retroativo. Novas opções de filtro no
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relatório estoque retroativo. Implementação da auditoria entre os módulos SIU-Almoxarifado
e SIU-Compras.
SIU-Compras: Adequações no processo de encaminhamento do mapa de julgamento. Revisão
do processo de cancelamento de solicitação de compra.
SIU-Contas a Pagar: Revisão do cadastro de pagamento para verificar formas de pagamento.
SIU-Documentos: Adequação para inserção e publicação dos formulários do RH e contratos
individuais de matrícula.
SIU-DRA: Revisão dos processos de: limpar equivalência, acompanhamento do requerimento
do aluno, renovação de matrícula automática e cálculo do resultado de notas.
SIU-ENADE: Geração de arquivo para inscrição em lote no ENADE.
SIU-ETEIT: Implantação de rotina de verificação de inconsistências no lançamento de notas.
Revisão da rotina de cálculo para lançamento das notas nos cursos da ETEIT.
Desenvolvimento de relatórios para atender as demandas da escola.
SIU-Gestão: Adequações no relatório de emissão do planejamento.
SIU-Gestão e Avaliação: Desenvolvimento de relatório de professores e funcionários com
endereço.
SIU-PLACAD: Ajuste em relatório para inclusão da CH de outros componentes curriculares.
SIU-Plano de Ensino: Disponibilização do plano de ensino para disciplinas EaD. Atualização
das opções de parâmetros para impressão dos planos de ensino.
SIU-Portal do Aluno: Disponibilização de requerimentos no Portal.
SIU-Portal do Professor: Melhorias na visualização dos requerimentos.
SIU-Processo Seletivo: Adequações no processo de inscrição e aprovação de documentos.
Parametrização dos dias de vencimento dos boletos.
SIU-RH: Revisão e adequação da rotina de geração do arquivo de pagamento de salários do
banco CEF. Nova funcionalidade para finalizar o lançamento de eventos fixos dos
funcionários. Adequação do cálculo da folha de pagamento para proporcional aos dias do
período.
SIU-SEPLAM: Lançamento para professores diferentes na mesma turma. Adequação para
permitir a reserva de ambientes para a comunidade externa.
SIU-Simpósio: Este sistema foi totalmente re-desenvolvido utilizando o .NET Core ao invés
do habitual .NET 4.5 como protótipo para as futuras aplicações a serem desenvolvidas pelo
DISGI.
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SIU-Tesouraria: Adequações para o novo FIES.
Abaixo a relação dos sistemas/ambientes que tiveram mais de 10 (dez) atendimentos de
alteração/ajustes e novas funcionalidades implementadas, no período de junho a dezembro:
SIU-Plano de ensino

10

SIU-Almoxarifado

11

SIU-SEPLAM

15

Relatórios gerenciais

18

SIU-RH

19

SIU-Compras

21

SIU-Simpósio

21

SIU-DRA

36

SIU-Tesouraria

67

SIU-Processo Seletivo

73

Portais

(Aluno

Professor)

e
91

Integração dos Portais do Professor e do Aluno com o Moodle. O Moodle é um
sistema gratuito de gerenciamento de aprendizado, que oferece a possibilidade de
disponibilizar cursos e treinamentos de forma online. O nome do sistema Moodle é uma sigla
em inglês para Modular Object-Oriented Distance Learning Environment, ou “Ambiente de
aprendizado modular orientado a objeto”. Esses sistemas também são chamados de
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou Learning Management System (LMS).
Tecnologia
Renovamos por mais 1 ano, o contrato de licenciamento Microsoft para os softwares:
Windows Server, Windows Client, Office, SQL Server e Visual Studio.
Renovamos por mais 1 ano, o contrato de licenciamento com a Thomson Reuters para o CPPro, ferramenta utilizada pela Assessoria Jurídica para gestão dos processos jurídicos da
instituição.
Adquirimos mais 5 (cinco) licenças dos softwares Eberick 2018 e QiBuilder 2018, da
empresa AltoQi para serem utilizados no Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo; e
nos laboratórios de informática, totalizando 15 (quinze) licenças.
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Licenciamos, por 1 ano, os softwares do pacote Adobe: Acrobat, Dimension, Lightroom,
Premiere, After Effects, Fireworks, Illustrator, InDesign, Photoshop, entre outros; para serem
utilizados nos laboratórios de informática e na ASCORG.
Licenciamos o Ábaris SeAD da empresa Stoque, que é uma solução GED para digitalização
do acervo acadêmico da instituição, em conformidade com o Decreto Presidencial nº 9.325 de
15 de dezembro de 2017 e das Portarias do MEC nº 315 de 4 de abril de 2018 e nº 330 de 5 de
abril de 2018.
Atendimentos Técnicos

Os dados acima não contemplam as solicitações para a Equipe de Desenvolvimento. Este item
será implementado no ano de 2019.

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.
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALAIAÇÃO – CPA
Relatório de Autoavaliação Institucional UNIVALE - 2018
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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

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
X
IES
apresenta
recursos
antipânico
em
suas
instalações?

3

Manutenção e Guarda do Acervo A IES cumpre as exigências da
Acadêmico, conforme disposto na legislação?
X
Portaria N° 1.224, de 18 de
dezembro de 2013.

4

Condições de acessibilidade para
X
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°
A IES apresenta condições
6.949/2009, N° 7.611/2011 e na adequadas de acessibilidade?
Portaria N° 3.284/2003.

5

Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro A IES cumpre as exigências da
Autista, conforme disposto na Lei legislação?
N° 12.764, de 27 de dezembro de
2012.

1

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

N
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7

8

9

10

Plano de Cargos e Carreira dos
técnicos administrativos.

Titulação do Corpo Docente
Universidades e Centros
universitários: Percentual mínimo
(33%) de docentes com pósgraduação
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 docente com formação
em pós-graduação lato sensu,
conforme disposto na Lei N°
9.394/96.
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.

Forma Legal

de

O Plano de Cargos e Carreira
dos técnicos administrativos
está
protocolado
ou
homologado no Ministério do
Trabalho e Emprego?

N

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

Universidades:
A IES tem, no mínimo, um
terço do corpo
docente
contratado
em
regime de tempo integral?
X
Centros Universitários:
A IES tem, no mínimo, um
quinto do corpo docente
contratado em regime de
tempo integral?

A contratação de professores
ocorre mediante regime de
trabalho
CLT ou Estatutário X
Contratação dos
Professores
pela
mantenedora
com
registro na mantida?

Comissão Própria de Avaliação
A
IES
possui CPA
11 (CPA), conforme disposto no Art.
prevista/implantada?
11 da Lei N° 10.861/2004.

X
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12
13

14

15

Comissão
Local
de
Acompanhamento e Controle
Social
(COLAPS),
conforme
disposto na Portaria N° 1.132, de 2
de dezembro de 2009.
Normas e procedimentos para
credenciamento
e
recredenciamento de Centros
Universitários, conforme disposto
na Resolução CNE/CES N° 1/2010
Normas e procedimentos para
credenciamento
e
recredenciamento
de
Universidades, conforme disposto
na Resolução CNE/CES N° 3/2010.
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
possui COLAPS
prevista/implantada?

X

A IES atende aos requisitos X
exigidos pela Resolução?

A IES atende aos requisitos
exigidos pela Resolução?

A IES cumpre as exigências
das legislações?

Políticas
de
educação
ambiental, conforme disposto na A IES cumpre as exigências
das legislações?
16 Lei N° 9.795/1999, no Decreto
N° 4.281/2002 e na Resolução
CNE/CP Nº 2/2012.

X

X

X

Desenvolvimento
Nacional
Sustentável, conforme disposto no
A IES cumpre as exigências
17 Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e
X
das legislações?
na Instrução Normativa N° 10, de
12/11/2012.
Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos,
conforme disposto no Parecer A IES cumpre as Diretrizes
18 CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que Nacionais para a Educação X
originou a Resolução CNE/CP N° em Direitos Humanos?
1, de 30/05/2012.
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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
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AEX

Assessoria de Extensão

APPG

Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação

APS

Atividades Práticas Supervisionadas

ARDOCE

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce

ASCANAVI

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva

ASCORG

Assessoria de Comunicação Organizacional

ASGRAD

Assessoria de Graduação

ASSOLESTE

Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas

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
234

DINTER

Doutorado Interinstitucional

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 e Arquitetura e Urbanismo

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
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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

PROGRAD

Pró-Reitoria de Graduação

PROPEX

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

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
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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 - 2018
Curso:
Coordenador:
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CURSO

PROJETO
PEDAGÓGICO
EXTENSÃO
PESQUISA
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

PONTO A SER APERFEIÇOADO:
SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

COORDENAÇÃO

POSTURA E
DESEMPENHO

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

CORPO DOCENTE

POSTURA E
DESEMPENHO

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

SALAS DE AULA

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

EQUIPAMENTOS

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

LABORATÓRIO
/AULAS PRÁTICAS
ESTRUTURA
FÍSICA

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

RECURSOS
AUDIOVISUAIS
INSTALAÇÕES
FÍSICAS PARA
PORTADORES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS
INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS
CANTINAS

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
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SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
SERVIÇO DE
SEGURANÇA NO
CAMPUS

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

SECRETARIA
ACADÊMICA

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

TESOURARIAS

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

SETORES
ADMINISTRATIVOS
E ACADÊMICOS

BIBLIOTECA

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

SETOR DE ESTÁGIO

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

XEROX

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

ESTÁGIO

GRUPOS
OPCIONAIS

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO

SUGESTÕES:
PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:

VISITAS TÉCNICAS
SUGESTÕES:
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PROVIDÊNCIAS:
PONTO A SER APERFEIÇOADO:
OUTROS

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
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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
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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
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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
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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.
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM .................
INSTRUÇÕES
Caro(a) Aluno(a),
Sua opinião é de extrema importância para avaliarmos o Curso de Mestrado, afim de melhorá-lo.
Solicitamos a gentileza de classificar, de acordo com a legenda a seguir, a opção que melhor expresse
sua opinião a respeito. Não é necessária sua identificação, para que tenha mais liberdade nas
respostas.
1 - ótimo(a) / 2 – Bom(a) / 3 – Regular / 4 - Ruim
Disciplina:
PROFESSORES
Professor 1

QUESTIONÁRIO

Professor
2

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:

248

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO “NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS
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Caro Usuário,
A sua contribuição é muito importante para aprimorar o nosso atendimento.
SETOR:
Escreva aqui sugestões para
melhorias do setor:

Aspectos
Satisfeito

Insatisfeito

Muito
satisfeito
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
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