
 

                     
                                                                                     

                                                                                              

                        

  

                                                           
                                                                                                                   

                                                        

  

  

RELATO INSTITUCIONAL /  
  RELATÓRIO PARCIAL DE AUTOAVALIAÇÃO  

  INSTITUCIONAL - UNIVALE - 2019   

                                      
  
  

  
  
  

Maio - 2020  
  

  

1  



2  

  

  

  

SUMÁRIO    

     

1 APRESENTAÇÃO.................................................................................................................4  
  
1.1 IDENTIFICAÇÃO.................................................................................................................5  

1.1.1 Mantenedora: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR - FPF..........................................5  

1.1.2 Mantida: Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.....................................................5                       

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA......................................................................................................5   
2 BREVE HISTÓRICO DA IES ............................................................................................. 6  

  

3 CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS  

INSTITUCIONAIS E DE CURSO.........................................................................................12  

  

4 PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO.............................................................................14  
  
5 DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS.........................................................17  
  
6 PLANOS DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS............18  
  
6.1 QUADRO DE METAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA 2020 ....................................... 18  
  
7 PROCESSOS DE GESTÃO................................................................................................19  

  

8 RELATORIO PARCIAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UNIVALE  
2019..........................................................................................................................................20  
  
8.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS........................................................................................21  

  
8.2 METODOLOGIA...............................................................................................................22  
  
8.3 DESENVOLVIMENTO.....................................................................................................22   
8.3.1 EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL...............................22  

8.3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação.......................................................................23  

  

8.4 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.....................................................28  

8.4.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI...........................28  

8.4.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição......................................................34  

  
8.5 EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS............................................................................51  



3  

  

8.5.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.......................................52  

8.5.2 Relatório de Direcionamento, Tomada de Decisão, Fundamentadas na Avaliação dos  

Cursos para a Autoavaliação Institucional - 2019...........................................................87  

8.5.3 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade................................................................161  

8.5.4 Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes...................................................166  

  
8.6 EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO...............................................................................171 

8.6.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente e Tecnico- 

Administrativo........................................................................................................................171  

8.6.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição........................................................180  

8.6.3 Ouvidoria.......................................................................................................................184  

8.6.4 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira....................................................................184  

  
8.7 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA.......................................................................................186  

8.7.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física..................................................................................186   
8.7.1.1 Bibliotecas: Central e Setorial....................................................................................193   
8.7.1.2 Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação - DISGI................209  

  
8.7.1.3 Centro Clínico da UNIVALE.....................................................................................210   
8.8 REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS.....................................................................212  

  
9 DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL..........................................215  
  
GLOSSÁRIO.........................................................................................................................217  

                                                  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 
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subsidia o ato de credenciamento e recredenciamento institucional e a transformação de 

organização acadêmica, regulamentado por meio da Nota Técnica nº 062/2014INEP/ 

DAES/CONAES.  

            Este Relato Institucional objetiva demonstrar como os processos de gestão institucional 

realizados sob a ótica do Projeto de Desenvolvimento Institucional- PDI/ UNIVALE 2019/2023 e 

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

das avaliações internas, evidenciando a interação entre os resultados destas avaliações em relação 

a suas atividades acadêmico - administrativas demonstrando as ações implementadas e as 

melhorias da UNIVALE.  

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

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

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

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

Ciências Humanas para Docentes e Técnicos Administrativos em parceria com a Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC.  

               

  

  

  

  

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  
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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    

         Portaria UNIVALE: 011/2019    

- Representante Docente  

        Profª. Kíssila Zacché Lopes de Andrade   

  

- Representante Técnico-Administrativo  

          Rômulo Mafra de Oliveira - Presidente         

- Representante Discente:  

          Denise Ricardo Santos   

- Representante da Sociedade Civil:           Sr. Rogers Alves de Marco  

  

2 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.  
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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, 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 político-cultural, 

socioeconômico, científico e tecnológico, com ênfase na atuação na Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce, por intermédio da formação superior de qualidade, da pesquisa e da inserção social e 

comunitária.  

Esse princípio 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 às 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 
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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.  

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) que afetou diretamente a Bacia do Rio Doce. 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 
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instituidores no compromisso com o desenvolvimento da região. A grande extensão territorial de 

inserção da universidade encontra-se 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.   

Governador Valadares é o polo geoeducacional da região. Essa se caracteriza por fatores 

históricos e geográficos preocupantes, especialmente a dificuldade de manter uma dinâmica de 

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

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

direção do atendimento à legislação educacional.  

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.  

A fundação mantenedora oferta também o Programa de Bolsas para Demanda Individual – 

BDI para atendimento aos alunos de baixa renda; participa do Programa Universidade para Todos 

– PROUNI e do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES; tem um programa institucional para 

oferta de bolsas/descontos para membros do mesmo grupo familiar; oferta um desconto antecipado 

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

graduação e pós-graduação que efetuem o pagamento até o dia 1º de cada mês, proporcionando a 

sustentabilidade financeira. Oferta desconto aos egressos da Instituição para cursos de graduação 

e pós-graduação. A Instituição possui ainda convênios com diversos parceiros para concessão de 
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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; A Univale também dispõe do Parcelamento Acadêmico 

Estudantil – PAE. Trata-se de um programa de parcelamento de crédito educativo, para estudantes 

universitários custearem os seus estudos desde que não possuam outros benefícios educacionais; 

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 ensino-aprendizagem.  

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 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.  
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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.  

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

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 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.  
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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.  

             A partir do seu desempenho nas avaliações externas – inclusive no ENADE, a IES define 

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:  

  

QUADRO COM DADOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIVALE   

CURSO/HABILITAÇÃO  Grau  Modalidade 

AVALIAÇÕES    

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

Arquitetura e Urbanismo  Bacharelado  Presencial  2 - 2017  2 - 2017  4 - 2018  3 - 2017  

Biomedicina  Bacharelado  Presencial  Curso novo sem ENADE  
 

Ciência da Computação  
Extinto - Port. SERES Nº  
375/2019 – DOU  
22/08/2019   Bacharelado  

  
  
  
Presencial  2 - 2017  2 - 2017  2 - 2010  -  

Ciências Contábeis  Bacharelado  Presencial  2 - 2018     2 - 2018  4 - 2014  2 - 2018  

Com. Social - Jornalismo  Bacharelado  Presencial  3 - 2018  3 - 2018  3 - 2011  3- 2018  

Direito  Bacharelado  Presencial  3 - 2018  3 - 2018  4 - 2015  3 - 2018  

Educação Física  Licenciatura  Presencial  3 - 2017  2 - 2017  3 - 2008  3 - 2017  

Educação Física  Bacharelado  Presencial  -  -  4 - 2019  -  

Enfermagem  Bacharelado  Presencial  4 - 2016  3 - 2016  5 - 2019  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  

Estética e Cosmética   Tecnológico  Presencial  Curso novo sem ENADE  
 

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  -  

Letras - Português/Inglês   Licenciatura  Presencial  2 - 2014  3 - 2014  3 - 2015  3 - 2008  

Medicina  Bacharelado  Presencial  Curso novo sem ENADE  4 - 2011  -  

Medicina Veterinária  Bacharelado  Presencial  Curso novo sem ENADE  

Nutrição  Bacharelado  Presencial  2 - 2013  SC - 2013  4 - 2019  3 - 2007  

Odontologia (Integral)  Bacharelado  Presencial  2 - 2016  3 - 2016  3 - 2016  3 - 2016  

Odontologia (Noturno)  Bacharelado  Presencial  Curso com processo de autorização tramitando   

Pedagogia  Licenciatura  Presencial  3 - 2017  3 - 2017  5 - 2018  3 - 2017  

Produção Publicitária  Tecnológico  Presencial  Curso novo. Sem ENADE  4 - 2015  -  

Psicologia  Bacharelado  Presencial  2 - 2018  3 - 2018  -  3 - 2018  

Publicidade e Propaganda  Bacharelado  Presencial  3-2018  3-2018  5-2019  4-2018  

Sistemas de Informação  Bacharelado  Presencial  2- 2017  2 - 2017  5 - 2005  3 - 2017  

Administração    Bacharelado  EaD  -  -  -  -  
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Engenharia Civil    Bacharelado  EaD  -  -  -  -  

Gestão de Rec. Humanos  Tecnológico  EaD  -  -  -  -  

Sistemas de Informação  Bacharelado  EaD  -  -  -  -  

  

  

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  pontos a Universidade deve avançar, e propor medidas que melhorem a 

qualidade de toda a estrutura e ações vinculadas ao ensino e à aprendizagem, contando com a 

participação ativa dos diversos setores da Instituição.   

A Avaliação Externa, realizada pela comissões designadas pelo INEP tem como 

referências os padrões de qualidade para a educação superior expressos nos instrumentos de 

avaliação e os relatórios de autoavaliações. O processo de avaliação externa se orienta 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 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 
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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 subsídios na esfera administriva e pedagógica, a fim de 

promover o autoconhecimento e o aprimoramento da qualidade do ensino, da 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 etapas: preparação, sensibilização, desenvolvimento, consolidação 

da avaliação, devolutivas dos resultados e acompanhamento das melhorias propostas.  

A autoavaliação da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é realizada utilizando-se do 

questionário on line como procedimento metodológico e contempla abordagem qualiquantitativa 

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 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.  
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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 e Setores 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 atualizá-los a partir da 

troca de informações e experiências vivenciadas no mundo do trabalho.  

Todos os procedimentos do processo de autoavaliação institucional são imparciais e 

tratados com critérios éticos.  

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  
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        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.  

  

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.  



18  

  

            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.  

  

  6.1 Quadro das Metas e Ações propostas para 2020:  
  

METAS  AÇÕES  RESPONSÁVEL/ 

EXECUTOR  

JUSTIFICATIVA  

Reforma de  
todas as 
carteiras do 
campus II  

Continuar com a 
reforma que vem 
acontecendo desde o 
início de 2019  

DEC / FPF  As carteiras estão antigas e 
precisando de reparos para 
adequações ergonômicas.   

Melhorias  
auditório 
 do 
campus I  

Verificar a estrutura de 
prevenção de acidentes  

DEC/SEG  O auditório está precisando de 
atualizações com prevenção de 
acidentes.  

Melhorias 
salas de aula  

Corrigir  portas  e 
quadros brancos  

DEC  Algumas portas estão 
agarrando e os quadros estão 
em estado de conservação 
ruim.  

Melhorias   na 

climatização  

Executar ações 

preventivas e corretivas 
em todos os aparelhos  

DEC / ASCORG  Há uma grande demanda de 

reclamações no que tange a 
manutenção dos aparelhos de  

 de ar-condicionado do 
campus I; entre as ações 
preventivas ressalta-se a 
conscientização de uso 
pelo corpo docente, 
discente e PTA, através 
de adesivos e/ou 
cartazes.  

 ar-condicionado.  
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Melhorias   
quanto ao 
conforto no 
que tange ao 
uso dos  
banheiros para   
o  corpo 
docente, 
discente e PTA  

Reforçar junto ao 
pessoal de serviços 
gerais, a necessidade de 
manter os banheiros 
limpos e abastecidos 
com papel toalha, papel 
higiênico e sabonete. 
Fazer ações preventivas 
e corretivas com os 
bombeiros hidráulicos.  
Ação  de 
conscientização do 
corpo docente, discente 
e PTA quanto ao uso 
moderado de papel, 
água, sabonete e 
manutenção da limpeza  
dos ambientes  

DEC / ASCORG  Há demanda recorrente da 
ausência de material  

Melhorias 
climatização 
das Bibliotecas  

Estudar a melhor forma 
de climatizar as  
Bibliotecas.   

DEC / FPF  Os dois ambientes são muito 
quentes.  

Melhorias  
quanto à  
localização / 
estrutura da  
Biblioteca  
Campus I   

Estudar um local mais 
adequado para a  
Biblioteca com espaço 
correspondente aos  
usuários  

FPF  A biblioteca se encontra 
afastada do campus, fazendo 
com o que o aluno que 

necessite utilizar a mesma saia 
das dependências, além de ser 
pequena.   

Melhorias 
 na 
infraestrutura 
da ETEIT  

Refazendo a pintura, 
piso, teto e climatização.  

  Muitas salas estão com 
infiltração no teto, paredes 
sujas, piso estragado e muito 
quente.  
  

  

  

7 PROCESSOS DE GESTÃO   

  

            Com o objetivo de operacionalizar as ações previstas no PDI 2019 - 2023, 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 2019-2023 foi realizada através de reuniões para discussão e 

preenchimento das referidas métricas/quadros, correspondentes às instâncias em uma ampla 
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discussão dos rumos da Universidade. Estas métricas/quadros, estão contemplados no Relatório 

Parcial de Autoavaliação Institucional UNIVALE – 2019.       

  

  

8 RELATÓRIO PARCIAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UNIVALE 2019    

  

          Este relatório apresenta dados da UNIVALE seguindo a NOTA TÉCNICA 

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

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

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

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional  

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação  

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição  

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas  

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade  

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes  

- Eixo 4: Políticas de Gestão  

Dimensão 5: Políticas de Pessoal  

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira  

- Eixo 5: Infraestrutura Física  

Dimensão 7: Infraestrutura Física  

  

  

  
       

8.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS   

  

          A UNIVALE está instalada em dois Campi com área construída de 53 786,54 m2 em um 
terreno de 639 286,94 m2.  Relação dos campi, por área   

Campus   Área  M²)  ( 
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Terreno  Construída   

Armando Vieira (Campus I)   12.349,14  5.767,10  

Antônio Rodrigues Coelho (Campus II) 387.474,84  45517,07   

Total   399.823,98  51.284,17  

Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes - SEPLAM    

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

onde funcionam os cursos de Ciências Contábeis, Administração e Direito do Núcleo de 

Comunicação e Humanidades, o Escritório de Assistência Judiciária (EAJ), Centro Jurídico de 

Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUS), Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), a 

Biblioteca Setorial e a Escola Técnica da UNIVALE (ETEIT), outra mantida da FPF.   

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

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

Comunicação e Humanidades e Núcleo das Licenciaturas   

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

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

(PAOPE), Escritórios Modelo, Parque da Ciência, Núcleos de Pesquisa, Univale TV (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, 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.   
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              Para a elaboração deste Relatório de Autoavaliação Institucional, a metodologia foi 

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

interpretação de documentos e textos.  

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

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

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

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

urnas para coleta dos dados. Esta metodologia diversificada permite uma avaliação global da 

Universidade. Foram analisados detalhadamente, documentos e relatórios emitidos por diferentes 

setores da universidade.   

Foram realizadas reuniões com as instâncias administrativas e acadêmicas da UNIVALE e 

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

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

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

Graduação, Pós-graduação e relatórios setoriais.  

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

missão, propósitos e as metas do PDI – UNIVALE – 2019-2023. 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 
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tornar uma atividade intrínseca ao processo de planejamento e um instrumento de gestão para 

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

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

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

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

em todos os Campi da UNIVALE.  

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

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

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

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

reflexão e autoconsciência.  

        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 da Univale, Reuniões com 

Representantes de Turmas, participação em aulas magnas para apresentação dos resultados da 
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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 2017 a 2019  
  
¤ Relatórios de Autoavaliação Institucional - UNIVALE  
  

AUTOAVALIAÇAO INSTITUCIONAL  MÊS/ANO  
Relato Institucional /Relatório de Autoavaliação Institucional  
UNIVALE 2017  

Março/2018  

Relato Institucional /Relatório Parcial de Autoavaliação 
Institucional UNIVALE 2018  

Março/2019  

Relato Institucional /Relatório Parcial de Autoavaliação 
Institucional UNIVALE 2019  

Maio/2020  

  
¤ Relatórios de Avaliação / Cursos de Graduação  
   

CURSO  MÊS / ANO  
Administração - Presencial  Outubro 2019  
Arquitetura e Urbanismo  Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018 –  
Ciências Contábeis  Julho/2017 -  Outubro/2017 - Maio/2018  - Maio/2019  
Direito  Maio/2017 - Julho/2017 - Maio/2018 - Maio/2019  
Educação Física - Bacharelado  Maio/2017 - Julho/2017 –Maio/2018 - Maio/2019  
Educação Física – Bach. Novo Título  Maio/2017 - Julho/2017 – Maio/2018 - Maio/2019  
Educação Física - Licenciatura  Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018  
Enfermagem  Julho/2017 - Outubro/2017 -  Outubro/2018 - Outubro 2019  
Engenharia Civil  Julho/2017 - Outubro/2017- Outubro/2018 - Outubro 2019  
Engenharia Civil e Ambiental  Julho/2017 -  Outubro/2017- Outubro/2018 - Outubro 2019  
Engenharia de Produção  Julho/2017 - Outubro/2017  
Engenharia Elétrica  Julho/2017 - Outubro/2017 - Outubro 2018 - Outubro 2019  
Farmácia - Formação Generalista  Julho/2017 -  Outubro/2017- Outubro/2018 - Outubro 2019  
Fisioterapia  Julho/2017 - Outubro/2017- Outubro/2018 - Outubro 2019  
Jornalismo - Bacharelado  Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018 - Outubro 2019  
Medicina  Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018 - Outubro 2019  
Nutrição  Julho/2017 - Outubro/2017 - Outubro/2018 - Outubro 2019  
Odontologia  Julho/2017 -  Outubro/2017 - Outubro/2018 - Outubro 2019  
Pedagogia  Julho/2017 -  Outubro/2017 - Outubro/2018 - Outubro 2019  
Psicologia  Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018 - Outubro 2019  
Publicidade e Propaganda – Bac.  Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018 - Outubro 2019  
Sistemas de Informação  Maio/2017 - Julho/2017 - Maio/2018 - - Maio/2019  
Superior Tec. em Agronegócio  Julho/2017 - Outubro/2017 – Outubro/2018 - Outubro 2019  
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¤ Relatórios de Avaliação / Outros  
  

RELATÓRIO   MÊS / ANO  
Setor: Secretaria Acadêmica   2017 – 2018 - 2019  
Setor: Tesourarias   2017 – 2018 - 2019  
Setor: Bibliotecas - UNIVALE  2017 – 2018 - 2019  
Setor: Sala das Coordenações/Professores - 
Campus II   

2017- 2018 -2019  

Setor: Sala das Coordenações – Campus I   2017- 2018 - 2019  
Setor: ESPAÇO A3  2017 – 2018 - 2019  

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

PTA’s – Programa “ORGULHO EM 
PERTENCER”  

2019 - Contínuo  

  
  

PROGRAMA “ORGULHO EM PERTENCER”   

Resumo  

O Programa ORGULHO EM PERTENCER #somostodosunivale é desenvolvido com o propósito 

de sermos referência no acolhimento interno e externo. Acredita-se que um bom ambiente de 

trabalho e que tenha sinergia, empatia, engajamento entre as equipes, engajamento pessoal, seja 

fundamental para o crescimento de uma Universidade de fato comunitária e acolhedora.   

Nosso desafio é nos tornar referência no acolhimento tanto interno quanto externo! Enfrentamos 

grande crise provocada pelos concorrentes e pela ordem econômica estabelecida. Para sobreviver 

precisamos construir diferenciais, em especial no atendimento aos estudantes que ao escolher fazer 

parte da família Univale, dá sentido ao nosso trabalho.  

Outro desafio é compreender que estudantes que procuram a universidade em diversos momentos, 

saem de casa, escola do nível médio para ingressar na vida acadêmica que se caracteriza pela 

existência de um universo de novas experiências. Nessa nova vivência perceberão mudanças em 

si, no ambiente, isto requer que estejamos preparados para auxiliá-los no processo de adaptação 

ao curso e ao novo tempo da vida.  Nem sempre fazemos esse percurso com os alunos supondo 

que já sejam adultos. No entanto, precisamos mostrar a eles o orgulho que eles e nós podemos ter 

em pertencer a essa instituição e que eles não estarão sozinhos aqui. De acordo com Teixeira, et al 

(2008), a adaptação à universidade é uma experiência que traz mudanças importantes para os 

estudantes, e que o sucesso na adaptação depende de muitos fatores, alguns deles não ligados 

diretamente à academia.  
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Com isso, para atender da melhor forma possível essa pessoa que confiou a nós sua formação, a 

Fundação Percival Farquhar/Universidade Vale do Rio Doce entende que seu colaborador precisa 

ter orgulho em trabalhar na instituição: precisa conhecer e estar alinhado com seus colegas no dia 

a dia e compreender a importância do seu trabalho.   

Neste sentido, a Pró-reitoria de Graduação propôs o programa ORGULHO EM PERTENCER 

#somostodosunivale, que almeja resgatar a essência de uma instituição que há mais de 50 anos 

cumpre o papel de oferecer um ensino de qualidade e busca continuamente, como entidade 

educadora a função de mediadora e promotora de reflexões de como utilizar o conhecimento para 

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

regional.   

Dessa forma, concebido e apoiado no diferencial de construir o melhor ambiente de trabalho e a 

melhor sinergia possível entre os colaboradores, o programa foi alicerçado sobre quatro pilares: a 

implantação junto aos colaboradores do Projeto Compartilhar, os cafés com equipes, a mídia social 

interna melhorando os processos de comunicação e integração via extranet e as ações de integração 

e humanização.  

O Programa visa à consolidação de relações mais humanizadas, conscientes do seu papel e de seus 

valores de respeito ao ser humano e a empatia entre os colaboradores, setores e ainda ao público 

em geral, como será demonstrado a seguir.  

  

Resultados alcançados com o Programa “ Orgulho em Pertencer”  
  
Para iniciar as atividades do programa Orgulho em Pertencer selecionamos 4 setores: 

Departamento de Pessoal, Biblioteca, Secretaria Acadêmica e Tesouraria.  

Um formulário foi elaborado em parceria com o curso de Psicologia para analisar o clima 

organizacional por setor. Foi pedido a todos eles que respondessem este formulário e assim fizemos 

o diagnóstico de cada setor.  

Com este diagnóstico foi possível identificar as necessidades de cada setor e planejar atividades 

e/ou formações específicas.  

As atividades/formações foram realizadas em dia e horário agendado em um "Café com Propósito" 

e usando diversas metodologias.   

O propósito era conforme a necessidade do setor que foi identificada no diagnóstico.  

Foi realizado também um bate-papo sobre Postura Profissional e Alta Performance no 

Atendimento -  o Let's Go Chat, que envolveu gestores e PTA.  
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE   
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  

  RELATO AVALIATIVO - 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 Universidade Vale do Rio Doce - 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  2019-2023 – página 58).  
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 – 2019.  
Realização de avaliações de todos os Cursos de Graduação da 
UNIVALE em dois momentos distintos.   
Entrega e análise das métricas/instrumentos para avaliação das 
ações desenvolvidas em 2019 em consonância com o PDI 
20192023.  
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 às 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.  

Participação em congressos, 
eventos e encontros das 
Comissões Próprias de 
Avaliação promovidos pelo 
MEC.  
Otimização da divulgação dos 
resultados das avaliações.  
Reestruturação dos Instrumentos 
de avaliação utilizados nos 
processos avaliativos.  
Campanha de divulgação dos 
resultados obtidos por meio das 
avaliações  da  CPA 
 com adesivos e outras 
peças.  
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Pesquisa de Satisfação dos Usuários de setores estratégicos da 
UNIVALE.  
Elaboração de relatório de avaliação dos Cursos de Pós-graduação 
Lato e Stricto Sensu.  
Elaboração de peças, junto com a Assessoria de Comunicação 
Organizacional – ASGORG com foco nas melhorias institucionais 
decorrentes dos resultados das avaliações internas.  Esta ação é 
divulgada no site com vistas à motivação e sensibilização de alunos 
e professores com vistas à elevação do  grau de adesão nas 
avaliações sistemáticas realizadas pela CPA nos Cursos de 
Graduação.  

 

  
  

Objetivo 2:  Manter o processo de Avaliação Institucional em articulação com o SINAES. 
Meta:  Avaliação institucionalizada. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI 
– páginas 58 e 59).  
  

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  

  

            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 
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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 as contribuições de todos os segmentos da comunidade acadêmica possibilitaram 

projetar o futuro e valorizar as conquistas e processos vivenciados até então, expressando um 

consistente consenso da comunidade acadêmica obtido em diferentes âmbitos e níveis.   

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 

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 
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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.  

O PDI ao longo do ano de 2019, foi utilizado pela gestão superior da Instituição como 

fonte direcionadora para construção do seu planejamento estratégico em cada nível de ensino. O 

trabalho teve como foco a definição das ações prioritárias e concatenadas com o conjunto da 

instituição dentro de princípios estratégicos que consideram oportunidades e riscos do ambiente 

externo, bem como, aspectos internos próprios da Instituição. A metodologia utilizada no 

Planejamento Estratégico buscou chegar à definição das estratégias empreendedoras e das 

defensivas, para derivar daí as diretrizes para elaboração do plano detalhado de trabalho para 

efetivação do PDI e das políticas da Univale.  

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.   
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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.  

Nossa Política de valorização da diversidade, da memória cultural, da produção artística e 

do patrimônio cultural constitui-se no fomento e realização de ações institucionais e como parte 

das atividades acadêmicas; na ampliação das ações realizadas internamente e na comunidade, 

incentivando, promovendo e divulgando iniciativas docentes e discentes; na viabilização das 

ações e projetos com apoio dos cursos por meio de eventos, projetos ou ações específicas; e na 

garantia de que os temas sobre diversidade, memória cultural, produção artística e patrimônio 

cultural estejam presentes de forma transversal e articulada com os conteúdos e práticas em todos 

os currículos dos cursos da Univale.  

As metas propostas para a política de atendimento aos discentes da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale têm como objetivo contribuir para o fortalecimento das iniciativas já 

existentes na Instituição, e desenvolver novas ações que propiciem o acesso, acolhimento, 

permanência e conclusão do curso pelo aluno na instituição, podendo assim evitar os índices de 

evasão, bem como favorecer aos estudantes, familiares e comunidade com um acompanhamento 

socioeconômico, educacional e cultural para tornar mais qualitativa sua permanência na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale.   

Nessa perspectiva, a política de atendimento aos discentes da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale se traduz em uma parte essencial do processo de formação social que a instituição 

propõe oferecer à sociedade, pois é seu dever primar pela inclusão dos estudantes e à dissipação 

de diferenças no meio educacional.   

Esta Política de Atendimento aos discentes, juntamente com as ações estruturantes e 

articuladas às demais políticas institucionais, contribuem para o acesso ampliado à graduação; o 

estímulo à permanência do aluno; à qualidade do desempenho acadêmico; o desenvolvimento de 

condições de acesso à cultura, ao esporte e ao lazer; além de buscar meios e soluções para facilitar 

a inclusão e a acessibilidade de estudantes deficientes ou com necessidades educacionais 

especiais.  
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A Universidade Vale do Rio Doce - Univale reconhece a expansão da Educação a 

Distância - EaD no cenário educacional brasileiro e no contexto da sua missão institucional 

desenvolve essa modalidade visando inovar, flexibilizar e democratizar o acesso à educação. 

Utilizando-se das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC implementa processos de 

formação que primam pela interação, socialização das vivências necessárias à construção do 

conhecimento e à inovação das práticas educacionais condizentes às necessidades da sociedade 

contemporânea.   

Alinhada às diretrizes nacionais e marcos regulatórios vigentes, compreende a EaD como 

uma modalidade educacional na qual a mediação didática e pedagógica dos processos de ensino 

e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 

com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e práticas desenvolvidas 

por estudantes e profissionais da educação em lugares e tempos diversos.  

Além disso, a universidade, como instituição ambiental e socialmente responsável, tem 

claro que seu compromisso vai além dos interesses diretamente ligados à sua finalidade básica de 

ensino, 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, pósgraduação 

stricto e lato sensu e extensão. Dessa forma, a inserção social e regional se realiza pelo 

compromisso da universidade de modo efetivo com seu ambiente socioespacial inclusivo que a 

determina, devendo colaborar para o desenvolvimento territorial sustentável desse ambiente.   

  

  

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE  
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA   

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –  
PDI DIMENSÃO 

I - MISSÃO E O PDI      

  

Objetivo 1: Consolidar a missão institucional e os documentos de referência MEC/ INEP e 
demais instituições reguladoras.   
 Meta: Capacitar, permanentemente, 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 26 e 27).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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Site da Univale foi totalmente reformulado para se apropriar 
melhor das informações institucionais.  
Pedagoga do Curso de medicina, juntamente com o NDE, a 
coordenação do Curso de Medicina e o consultor educacional, 
analisaram os documentos de referência do MEC/INEP e demais 
legislações educacionais junto ao Curso de Medicina para seu 
reconhecimento, revisando a matriz, organizando os planos de 
ensino e demais documentações necessárias em harmonia com as 
normas do Regimento e diretrizes do PDI.  Foi feita uma revisão 
do programa de capacitação de docentes e PTAs com a 
implantação do Programa Orgulho em Pertencer; Graduação 
Assistida e PROGRAD em ação.  
Construção do Planejamento Estratégico da Pesquisa e da 
Graduação utilizando como base as diretrizes do PDI. A 
metodologia utilizada no Planejamento buscou chegar a definição 
das estratégias empreendedoras e das defensivas, para derivar daí 
as diretrizes para elaboração do plano detalhado de trabalho para 
efetivação do PDI e Políticas de Pesquisa e Ensino da Univale.  
Revisão semestral do Manual do Aluno com sua impressão para 
trabalho junto aos calouros.  
Oficinas temáticas sobre construção de avaliações nos moldes 
ENADE.  
Simulador de avaliações institucionais de cursos nos moldes dos 
instrumentos do Inep com produção de relatório de pendências 
para atendimento dos itens.  
Publicação da Portaria SERES Nº 585/2019 – DOU 23/12/2019 
Renovação de Reconhecimento do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo.   
Publicação da Portaria SERES Nº 375/2019 – DOU 22/08/2019 
– Renovação de Reconhecimento do curso só para Expedição e 
Registro de diplomas e encerra-se o curso a pedido da IES. 
Recepção de Comissão de avaliação in loco em novembro de 
2019 para renovação de reconhecimento do Curso de Educação 
Física Bacharelado com nota 4.  
Recepção de Comissão de avaliação in loco em dezembro de 
2019 para renovação de reconhecimento do Curso de 
Enfermagem com nota 5.  
Recepção de Comissão de avaliação in loco em novembro de 
2019 para renovação de reconhecimento do Curso de Nutrição 
com nota 4.  
Recepção de Comissão de avaliação in loco em novembro de 
2019 para autorização do Curso de Odontologia Noturno com 
nota 4.  
Recepção de Comissão de avaliação in loco em novembro de 

2019 para reconhecimento do Curso de Publicidade e Propaganda 

com nota 5.  
Divulgação da identidade corporativa da Univale – missão,  

- Revisar todas as 
informações no novo site da Univale 
para atender às determinações legais.  
- Construção de documentos e 
demais providências institucionais 
para o reconhecimento do Curso de 
Medicina em harmonia com o PDI e 
Regimento da Univale.  
- Atualizar o programa de 
capacitação de docentes e PTA da 
Instituição, incluindo novas ações 
aos programas implantadas e 
avançando em sua divulgação  
- Implantar fluxo de revisão 
de textos institucionais em 
consonância com os termos e 
fundamentos do PDI.  
- Conclusão do Planejamento 
Estratégico da Extensão para 
elaboração do plano detalhado de 
trabalho para efetivação do PDI e da 
política de extensão da Univale.  - 
Reflexão sobre a missão e visão da 
Univale, a partir dos resultados do 
planejamento estratégico 
institucional.  
- Lançamento da nova Marca 
da Univale, de forma a fortalecer a 
identidade corporativa da  
Universidade.  
- Maior disseminação das 
políticas institucionais e planos de 
trabalho, construídos a partir do 
planejamento estratégico para 
aplicação direta nos projetos e ações 
institucionais.  
- Construção  do 
 planejamento  
estratégico dos cursos de graduação.  
- Disponibilizar nos demais quadros 
de avisos, e equipamentos de 
trabalho.  
- Ampliar os estudos para 
coordenadores de cursos de 
pósgraduação e proponentes de 
ações de extensão.  
  
  

visão e valores, exposta no mural da AEX.  
Análise, estudo e aplicação dos documentos de referência do 
MEC/INEP, CNE/CES e CONAES para a gestão institucional.  
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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 27 e 28).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
Texto final e revisado do novo PDI totalmente 
aprovado pelo Conselho Universitário  
Revisão do vídeo institucional para ressaltar as 
ações dos diversos cursos alinhados com o PDI. 
Divulgação do novo PDI em reuniões de cursos e 
setores institucionais.  
Avaliação sistemática do cumprimento das metas 
e ações previstas no PDI na avaliação de súmulas 
e relatórios de extensão e pósgraduação.  
  

Estabelecer cronograma de monitoramento do 
cumprimento das metas do PDI  
Divulgar os planos de trabalho construídos a partir do 
planejamento estratégico  
Definir o orçamento anual a partir dos planos de 
trabalho construídos.  
Buscar uma metodologia de registro das ações 
realizadas ao longo do ano para facilitar a construção 
do relato institucional  
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.  

  

  

8.4.2 DIMENSÃO III: 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.  
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               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 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 
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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.   

               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.  

               Considerando os quatro anos do desastre da Vale/BHP/Samarco que atingiu a bacia do 

Rio Doce; considerando o desastre da Vale que atingiu a bacia do Paraopeba/São Francisco; 

considerando que no ano de 2019 se inicia a revisão do TTAC assinado em 2016, que deu origem 

à Fundação Renova; considerando a implantação do TAC-Governança e a previsão de 

repactuação; considerando a necessidade de integrar as pesquisas e ações realizadas pelas 

Universidades inseridas no território e a ampliação do diálogo com a sociedade, particularmente 

com os atingidos, a Univale organizou e sediou o 4º Seminário Integrado do Rio Doce – SIRD, 

entre os dias 6 e 8 de novembro de 2019.  

               O evento foi realizado pela Univale em parceria com Universidade Federal de Juiz de 

Fora/Campus GV o Instituto Federal de Minas Gerais/Campus GV, Rede Interinstitucional de 

Pesquisa Socioambiental – RIPS, Rede Terra Água/UFV-UFOP-Univale, Fórum Permanente do 

Rio Doce, Centro Agroecológico Tamanduá, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e 

Comitê da Bacia do Rio Doce e contou 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.  Durante três dias foram analisadas e 

discutidas as consequências deste desastre para os ecossistemas e comunidades da região da Bacia 

do Rio Doce/MG.  

               O primeiro dia do evento, 06/11/19, foi dedicado ao diálogo com os atingidos, para 

avaliar a situação depois de quatro anos e discutir o papel dos diferentes atores envolvidos com as 

medidas de compensação e reparação.  Pela manhã e tarde, as atividades aconteceram no bairro 

São Tarcísio, às margens do rio Doce, local onde nasceu a cidade de Valadares. Às 19h, no Centro 

Cultural Hermírio Gomes da Silva, no Campus Antônio Rodrigues Coelho, Campus II da Univale, 
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aconteceu a abertura oficial e a conferência da Procuradora do Ministério Público do Rio Grande 

do Sul, professora Annelise Monteiro Steigleder.  

               No dia 7/11/19, quinta-feira, todas as atividades foram realizadas no Campus II da 

Univale, tendo pela manhã um painel para debater os rumos das pesquisas e ações de 

enfrentamento dos desastres minerários; à tarde se reuniram quatro grupos de diálogo para debater 

diferentes temas relacionados com os desastres da mineração em Minas Gerais e Espírito Santo; 

na parte da noite um painel com renomados pesquisadores, para debater as estratégias corporativas 

da Vale S.A e do neoextrativismo global.  

               O terceiro e último dia do evento foi aberto, às 9h, com a mesa-redonda “Do Rio Doce 

ao Velho Chico”, no qual se discutiu os diferentes aspectos envolvendo os impactos dos desastres. 

Na parte da tarde aconteceu um dos momentos mais aguardados, o painel sobre a qualidade da 

água. Com a presença de grandes pesquisadores da área, a discussão buscou apresentar aos 

participantes os índices de qualidade da água, de acordo com as variáveis estudadas. O mediador 

deste painel foi o professor Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF-GV). Durante a atividade, foram apresentadas aos participantes os índices de 

qualidade da água, de acordo com as variáveis estudadas e estes tiveram a oportunidade de se 

aprofundarem acerca de uma temática que é extremamente reincidente e de extrema relevância 

para toda comunidade, seja atingida, científica, ou até mesmo os empresários da região. Além do 

professor Ângelo, participaram do debate representantes da Rede Terra Água, da Lactec, da 

Superintendência Regional de Saúde (SRS), do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e 

da Agência Nacional das Águas (ANA). Em seguida ocorreu a reunião final com objetivo de 

discutir e aprovar a Carta de Valadares, com recomendações para as políticas de enfrentamento do 

desastre e para o direcionamento das pesquisas.  

               Visando apoiar ações de defesa da memória cultural e do patrimônio cultural propostas 

pela sociedade, foram desenvolvidas as seguintes atividades:  

1-EDIÇÃO, EDITORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO LIVRO ALPERCATA: FORMAÇÃO 

HISTÓRICA DO TERRITÓRIO E PAISAGEM URBANA   

Após a orientação do TCC da aluna do curso de Arquitetura Élica Duque (Orientanda da professora 

Patrícia Falco Genovez) e mediante o interesse da Prefeitura Municipal de Alpercata, deu-se início 

à organização textual, edição e editoração do livro. O livro encontra-se disponibilizado no site:     

https://projetosbic.wixsite.com/referenciasculturais/english-banners  
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2- LANÇAMENTO  DO  INVENTÁRIO  DE  REFERÊNCIAS 
 CULTURAIS  DE  

GOVERNADOR VALADARES   

   

               O Inventário foi fruto de um exercício de pesquisa realizado na disciplina Patrimônio 

Cultural ministrado pela professora Patrícia Genovez. Os alunos pesquisavam uma referência 

cultural e apresentavam o resultado da pesquisa no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica 

que ocorre anualmente na IES. As referências levantadas pelos alunos e outras pesquisadas por 

bolsistas de iniciação científica foram somadas às ações de pesquisa de outros professores do curso 

de Arquitetura (Edileila Portes e José Bispo Ferreira Filho, ambos egressos do GIT e exorientandos 

da professora Patrícia Genovez). O conjunto das pesquisas geraram o Inventário, que pode ser 

acessado gratuitamente no link abaixo:   

https://www.historiaeculturagovernadorvaladares.com/inventario     

   

3- Produção do livro Memórias e Histórias de Governador Valadares (1910-2019): sua formação 

territorial e o Parque Municipal Figueira do Rio Doce. Governador Valadares: Editora 

Univale, 2019. 121p.    

ISBN: 978.85.89046.76  

O livro pode ser acessado gratuitamente no site:   

https://www.historiaeculturagovernadorvaladares.com/copia-referencias-culturais-da-regi.                   

A elaboração e produção deste livro se deu a partir da participação no Projeto Integrador do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo – História e Memória Local.   

O Projeto Integrador é uma ação de curricularização da extensão, integrando o curso de Arquitetura 

e Urbanismo à comunidade e intensificando a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. No 

primeiro semestre as atividades do Projeto Integrador envolveram alunos e professores do curso 

com os pesquisadores do PPGIT (a docente Patrícia Falco Genovez, o egresso José Bispo Ferreira 

Filho e as mestrandas Débora Tameirão, Marianna França e Ilara Duran) e a comunidade, numa 

parceria com a Prefeitura Municipal de Governador Valadares. O PPGIT contribuiu com a 

elaboração de um livro para dar sustentação às propostas dos alunos. O livro e os projetos, 

produzidos pelos acadêmicos com a orientação dos professores do curso, foram entregues à 

Secretária Municipal de Planejamento Zenólia Maria de Almeida num evento no GV Shopping, 

com a exposição dos trabalhos dos alunos.  
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UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  

RELATO AVALIATIVO - 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 Universidade Vale do Rio 
Doce -  UNIVALE;  
II- Defesa do Meio Ambiente e Educação Ambiental;  
III- Inclusão Social e Educação em Direitos Humanos; IV- Defesa da 

Memória Cultural e Patrimônio Cultural; e, V- Igualdade Ético – 
racial.  

 Meta:  Conjunto de ações envolvendo os Cursos, realizadas para cada um dos campos: 
desenvolvimento econômico e social da região, meio ambiente e educação ambiental, inclusão 
social e educação em direitos humanos, defesa da memória cultural e patrimônio cultural, 
igualdade étnico-racial. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 43 
a 45).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
Ação Social que Promove Saúde e Cidadania – Plogging Univale  
O Plogging foi uma corrida sustentável, onde os estudantes e 
demais participantes deveriam correr e recolher os lixos 
encontrados pelo caminho. Essa ação teve como objetivo 
disseminar a cultura da responsabilidade social com o meio 
ambiente, despertar o sentimento de pertencimento, exercer a 
cidadania, desenvolver consciência ambiental, promover 
atividade física visando a saúde e a sustentabilidade. Contou com 
a participação da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis – Ascanavi, Prefeitura Municipal, Corpo de 
Bombeiros, Grupo de Escoteiros Pedra Negra, Tiro de Guerra. 
Data e Local de Realização:    
Data: 21 de setembro de 2019  
Horário: Matutino  
Local: Centro, Lagoa Santa, Grã-Duquesa e Ilha dos Araújos. 
Oficina de Oratória para Fóbicos Sociais  
A oficina de Oratória para Fóbicos Sociais, objetivou criar 
estratégias facilitadoras da adaptação e desenvolvimento de  

Reforçar as ações de divulgação dos 
serviços oferecidos pelo Espaço A3 
no atendimento ao estudante.  
Buscar estratégias para que as ações 
do Espaço A3 alcancem cada vez 
mais alunos.  
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.   
Dar continuidade à formação e 
capacitação docente para a 
Educação Inclusiva no Ensino  
Superior.  
Realizar duas edições do Plogging 
com vistas à consciência ambiental, 
a formação de profissionais críticos,  
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habilidades que possibilitem maior desempenho em atividades de 
oralidade, cooperando com o tratamento de fobias sociais, muito 
presentes na atualidade. A dificuldade na expressão da oralidade 
tem levado muitos a um desânimo estudantil, sofrimento e até 
transtornos psicossociais. Em decorrência, muitos têm se 
considerado inaptos para dar continuidade a sua vida 
universitária, tendo como consequência real em vários momentos 
a evasão acadêmica.  
Data e Local de Realização:    
Data: setembro a novembro de 2019  
Horário: 17h e 18h30  
Local: Campus I e Campus II – UNIVALE  
Jornada Educação Inclusiva   
Acreditar numa sociedade inclusiva faz de cada um de nós um ser 
responsável pelas mudanças pontuais a fim de que a pessoa com 
necessidades especiais seja, verdadeiramente, incluída e 
respeitada no seu direito à cidadania e à educação, bem como ao 
ensino superior.  
A Jornada Educação Inclusiva objetiva ampliar o conhecimento e 
a conscientização sobre a inclusão no curso superior, e ainda, 
esclarecer sobre as alternativas pedagógicas possíveis para que 
esta inclusão se efetive, considerando o perfil do egresso de cada 
curso e as habilidades e competências necessária para o exercício 
profissional.  
Também objetiva refletir sobre o cuidado com a saúde do 
professor e sua importância no desenvolvimento profissional, 
numa forma de também acolher de modo inclusivo os nossos 
docentes.  
Oficinas:  
Inclusão do Autista: Como Adaptar?  
Conduzido pela socióloga Patrícia Rodrigues Cancilieri Inclusão 
do DI: Como Adaptar?  
Conduzido pela psicóloga Ariadna Souza  
Deficiência Neuromotora (Paralisia Cerebral) e Adaptações 
Inclusivas  
Conduzido pela terapeuta Leyla Maria Achtschum  
Coordenar numa Perspectiva Inclusiva  
Conduzido pela Psicopedagoga Adriana Capistrano  
E se fosse comigo  
Apresentação durante o 17º Simpósio de Pesquisa e Iniciação 
Científica.  
Experiência sensorial que permitiu ao público sentir por alguns 
instantes o que muitos sentem por toda uma vida.  
Igualdade e Respeito  
Divulgação de vídeo em comemoração ao dia da Consciência 
Negra.  
Post nas redes sociais e no portal.  
Campanha Bullying  
O Espaço A3 promoveu campanha no dia 20 de outubro de 2019, 
para os alunos em cumprimento à Lei 13.663/2018, que inclui 
entre as atribuições das escolas, a promoção da cultura da paz e 
medidas de conscientização, prevenção e combate a diversos tipos 
de violência, como o Bullying. A matéria reforça  

conscientes e comprometidos com a 
realidade social na qual estamos 
inseridos  
Promover a III Edição da Jornada de 
Educação Inclusiva objetivando a 
formação continuada dos 
professores, coordenadores dentro 
da temática aprendizagem e 
diversidade.  
Desenvolver o Projeto Longe de 
Casa – encontros com alunos que 
moram em Valadares para estudar e 
encontram dificuldade de adaptação 
social e acadêmica.  
Desenvolver o projeto Festival da 
Canção com a parceria dos Centros 
Acadêmicos  
Desenvolver o workshop “Fale bem 
em  5  atos”  objetivando 
instrumentalizar  alunos  para 
exposição oral.    
Para 2020, adesivar todas as salas de 
aula, cantinas e bibliotecas.  
Encaminhar post para alunos, bem 
como mantê-lo no postal.  
No dia 20 de outubro de 2020, fazer 
adesivos para carro.  
- Propor ações de 
responsabilidade social nos campos 
indicados e conforme meta, em 
parceria com os órgãos 
governamentais e não 
governamentais.  
- Planejar cinema comentado 
que aborde as temáticas em questão, 
em parceria com o cinema da cidade.  
- 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.  
- Desenvolver formação, para 
os professores  coordenadores  de 
estágio, sobre como trabalhar os 
eixos transversais no estágio.  
Inscrição em editais com prêmios 
para  conseguir  apoio 
 para montagem de 
espetáculos;  
- Parceria com outras 
instituições bem como Secretaria de 
Cultura e educação;  



41  

  

- Editais anuais para seleção 
de  
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a Lei de combate ao Bullying Lei 13.185/2015.  
Foi instalado banner permanente nos Campus I e no Campus II, 
todos os banheiros dos alunos foram adesivados, as escadas 
principais foram adesivadas com frases para reflexão, sobre o  
Bullying  
Atendimento às famílias / Responsáveis e alunos dos cursos:  
Agronegócio  
Odontologia  
Nutrição  
Medicina  
Engenharia Civil/Ambiental  
Psicologia  
Enfermagem  
Pedagogia   
REDE SOLIDÁRIA NATUREZA VIVA – PROJETO  

• 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 e na 
promoção da educação ambiental nos campi;  

• Assessoria técnica jurídico-contábil para a 
Ascanavi;  

• Educação em saúde e atendimentos clínicos 
visando a promoção e a reabilitação da saúde dos 
catadores da Ascanavi;  

• Formação continuada dos catadores da Ascanavi 
na perspectiva do cooperativismo;   

• Confecção de materiais didático-instrucionais e 
peças de comunicação para a Ascanavi;  

• Divulgação dos resultados do projeto à 
comunidade acadêmica e à comunidade externa.  

  
Eixo 1: Formação e Atendimento aos Catadores  

• Visita à sede da Ascanavi para conhecimento das 
condições de trabalho e rotina dos catadores e 
mobilização para as atividades do projeto (Todos 
os cursos);  

• Atendimento  clínico-odontológico  de  
reabilitação oral (Odontologia);  

• Ações de educação em saúde (Enfermagem e 
Odontologia);  

• Coleta de anamnese e preenchimento de matriz 
para identificação de atendimentos médicos 
prioritários (Medicina);  

• “NAF Itinerante” para cadastro no MeuInss, 
cálculo do tempo de contribuição, extrato das 
contribuições pagas e análise dos benefícios 
negados (Ciências Contábeis e Direito);  

• Assessoria técnica jurídico-contábil para a 
Ascanavi (Ciências Contábeis e Direito);  

novos extensionistas que atuem na 
área cultural.  
- Parcerias com grupos de 
artistas para estreitar diálogo e 
fortalecimento cultural na cidade; -
Assegurar a manutenção nos PPCs 
de estratégias relativas à educação 
ambiental, educação para os direitos 
humanos e história e cultura afro-
brasileira e indígena.    
- Promover na universidade 
um ensino que observe a diversidade 
(étnico –racial, social, geracional, 
religioso, de gênero, de orientação 
sexual de pessoas com deficiências, 
entre outros)   
- Visita ao Parque Municipal 
e plantio de mudas, visando à 
conscientização ambiental, no 
projeto intitulado Jogos Contábeis.  - 
Palestras focando o direito da 
mulher, igualdade de gênero e 
questões étnicas raciais, no curso de 
Ciências Contábeis, na Semana do 
Contador.  
- Consolidar a educação 
empreendedora enquanto tema 
transversal nos PPCs, estimulando o 
debate e a implementação de ações 
que favoreçam o desenvolvimento 
econômico e social da região.  
- Manter e ampliar as ações 
do Rede Solidária Natureza Viva.  
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• Construção de horta comunitária na sede da 
Associação, envolvendo orientação profissional  
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e acompanhamento das atividades de preparo do 
solo, plantio, condução e colheita, visando o 
correto manejo (Agronegócio);  

• Assessoria em Comunicação Organizacional à 
Ascanavi  (Jornalismo  e 
 Publicidade  e  
Propaganda);  

• Aplicação de questionários para caracterização 
socioeconômica dos catadores – FEAM/   

Prefeitura/Univale (Curso de Engenharia Civil e Ambiental e 
Mestrado GIT);  

• Reuniões relacionadas ao Projeto Municipal de 
Ampliação da Coleta Seletiva na cidade de   

Governador  Valadares  FEAM/Prefeitura  Municipal  de  
Governador Valadares/Univale/UFJF-GV (Engenharia   
Civil e Ambiental e Mestrado GIT);  

• Revisão de relatório sobre caracterização 
socioeconômica dos catadores informais da 
cidade, para a Cáritas (Mestrado GIT);  

• Revisão de projeto da Ascanavi para submissão à 
Renova (Mestrado GIT);  

• Levantamento de catadores interessados em 
concluir o Ensino Fundamental e o Ensino Médio 
em 2020 por meio do ENCCEJA  
(Mestrado GIT);  

• Encontros formativos dos catadores da Ascanavi 
na perspectiva do cooperativismo;  

• Rodas de formação e retorno das atividades com 
os catadores (Engenharia Civil e Ambiental e   

Mestrado GIT);  
• Divulgação dos resultados do projeto e dos 

trabalhos da Ascanavi à comunidade – Plogging 
Univale (Ilha dos Araújos e Praça dos Pioneiros), 
CIMDOCE Integração, Abraço à Lagoa Santa, 1º 
Seminário   

Nacional de Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável e 
Educação Ambiental da UFJF-GV   
(Engenharia Civil e Ambiental e Mestrado GIT);  

• Parceria com a Prefeitura, FEAM, Ascanavi, 
Ascarf, sociedade civil para o Projeto Municipal 
de Ampliação da Coleta Seletiva na cidade de 
Governador Valadares (Engenharia Civil e 
Ambiental e Mestrado   

GIT);  
• Apoio aos  catadores da  Associação 

 dos  
Catadores de Resíduos Sólidos Reciclando Hoje 
por um Futuro Melhor (ASCARF) em campanha 
para construção do galpão para triagem dos 
materiais a serem reciclados (Mestrado GIT).  

Eixo 2: Formação de Estudantes (e funcionários da Univale)  
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• Oficina Experiências em Educação Ambiental  
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no Ensino Superior para professores da Univale  

Workshop Experience – 6 horas (Engenharia Civil e Ambiental e 
Mestrado GIT);  

• Curso Rede de Saberes Ambientais para a 
comunidade acadêmica da Univale – 40 horas   

(Engenharia Civil e Ambiental e Mestrado GIT);  
• Curso para manipuladores de alimentos das 

cantinas da Univale – 10 horas (Curso de 
Nutrição);  

 

  Elaboração do projeto da Feira Agroecológica da 
Univale (Agronegócio);  

 

  Reunião de sensibilização de estudantes do 
Direito e das Ciências Contábeis para a 
implantação da coleta seletiva no campus I 
(Mestrado GIT, Ciências Contábeis e Direito);  

 

  Apoio na organização do Plogging Univale e 
sensibilização de calouros de Psicologia e 
Ciências Contábeis para o descarte correto de 
resíduos – edição de maio e de setembro 
(Engenharia Civil e Ambiental e Mestrado GIT);  

 

  Reunião de sensibilização de professores e 
funcionários do DEC para a implantação da 
coleta seletiva no campus I (Mestrado GIT,  
 Engenharia  Civil  e  Ambiental,  Ciências  
Contábeis e Direito);  

 

  Apoio ao DEC na execução da Política Municipal 
de Resíduos Sólidos (Engenharia  
Civil e   

 

Ambiental);   
Construção de jardim com resíduos de 
construção civil no campus II (Engenharia Civil 
e Ambiental);  

 

  Análise da composição gravimétrica de amostra 
de resíduos coletados em Governador Valadares 
– FEAM/Prefeitura/Univale (Engenharia Civil e 
Ambiental);  

 

  Visitas à Ascanavi como atividades de ensino e de 
extensão (Engenharia Civil e Ambiental);  

 

  Elaboração de questionário sobre coleta seletiva 
nos campi para ser respondido por funcionários 
do DEC e PTA (Engenharia Civil e Ambiental);  
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• Apresentação de resultados do projeto em  
eventos e/ou periódicos (Todos os cursos);  

• Oficina de Educação Ambiental Escolar para secretários 
municipais de Educação e de Meio  

IMPACTO PARA A POPULAÇÃO USUÁRIA  
Fortalecimento da imagem da Univale e da Ascanavi, por meio 
das produções geradas pelo projeto; empoderamento dos 
catadores e fortalecimento do associativismo/cooperativismo 
através da formação dos Ambiente da ARDOCE (Engenharia 
Civil e Ambiental e Mestrado GIT).  

 

 



48  

  

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  
Após avaliação da equipe participante do projeto, foi proposta a 
manutenção do mesmo para 2020. A avaliação considerou o 
alcance dos objetivos e metas propostos, a importância do projeto 
para os cursos envolvidos e para a Univale, e a relevância 
ambiental e social da proposta para o público envolvido e para a 
comunidade valadarense.  
METAS  
Após avaliação da equipe participante do projeto, foi proposta a 
manutenção das mesmas para 2020. A avaliação considerou o 
alcance dos objetivos e metas propostos, a importância do projeto 
para os cursos envolvidos e para a Univale, e a relevância social 
e educacional da proposta para o público envolvido e para a 
comunidade valadarense.  
PROCEDIMENTOS REALIZADOS  
  

 Especificar os   Procedimentos  Quantidade  

Avaliações (Anamnese, exame clínico e plano 
de tratamento)  

32  

Dentística Restauradora  54  

Periodontia  12  

Endodontia  17  

Prótese  16  

Cirurgia  43  

Tomadas Radiográficas  108  

Total de Procedimentos: 282 (informações disponíveis  em 
prontuários na clínica de extensão).   

  
Associados da ASCANAVI; ação concreta da Universidade e da 
Ascanavi para a questão ambiental - redução de consumo/ coleta 
seletiva e proteção do rio Doce; fortalecimento da coleta seletiva 
na Univale; melhoria da educação e saúde bucal dos catadores 
atendidos na clínica de extensão da Univale; contribuição para o 
Projeto Municipal de Ampliação da Coleta Seletiva na cidade de 
Governador Valadares (Prefeitura, FEAM, associações, Univale, 
UFJF-GV e sociedade civil).  
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DO ALUNO EXTENSIONISTA  
O projeto contribuiu com a ampliação da consciência ambiental 
e cidadã dos estudantes extensionistas e possibilitou-lhes a 
compreensão da responsabilidade social e ambiental da profissão 
escolhida, aprimorando a construção da sua identidade 
profissional. Destaca-se o comprometimento dos estudantes 
extensionistas, cuja atuação nesse ano foi voluntária.  
ARTICULAÇÃO COM ENSINO/PESQUISA  
O projeto fortaleceu as atividades de extensão nos cursos de 
graduação e no Mestrado GIT da Univale. As atividades se 
assentaram na extensão, ensino, pesquisa e gestão e estão 
estimulando os diversos cursos a perceberem a Ascanavi como 
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campo fértil para atividades de ensino e de investigação. Neste 
ano de 2019, os resultados do projeto foram apresentados em  
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eventos científicos (17º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da 
Univale, 16º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, 
24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro, e 1º 
Seminário Nacional de Economia Solidária, Desenvolvimento Sustentável 
e Educação Ambiental da UFJF/GV) e na Revista da FACS, na forma de 
artigo de relato de experiência. Além disso, motivou a produção de um 
TCC por parte de um estudante de Sistemas de Informação que atuou como 
extensionista no projeto em 2017/2. Aulas práticas e visitas técnicas foram 
realizadas na Ascanavi.  
QUANTO AOS PRODUTOS ACADÊMICOS GERADOS  
  
Fichas de atendimento, extratos previdenciários e cálculos via  
MeuInss gerados (arquivados no NAF   
– Ciências Contábeis e Direito);  
 Prontuários de atendimentos odontológicos realizados  
(arquivados na clínica de extensão –  Odontologia);  
 Oficina de educação ambiental para secretários municipais de 
meio ambiente e educação ambiental da ARDOCE (Engenharia Civil e 
Ambiental e Mestrado GIT);  Exposição de banners com resultados do 
projeto no hall do campus II, CIMDOCE Integração   
(Tarumirim), Abraço à Lagoa Santa e Plogging Univale – Ilha  
dos Araújos e Praça dos Pioneiros (Engenharia   
Civil e Ambiental e Mestrado GIT);  
 Prêmio internacional em concurso audiovisual de inovação social 

EUROsociAL+ (Ciências Contábeis): 1)  Primer  Premio 

 Universidades  “NAF  Itinerante”.  

Univale,  
Brasilhttps://www.youtube.com/watch?v=9m1Rf2FSeas  
2) Univale conquista prêmio internacional com projeto NAF itinerante  
   
https://oolhar.com.br/univale-conquista-premiointernacional-com-
projeto-naf-itinerante/7539/  3) Brasil conquista o primeiro lugar no 
Concurso Audiovisual Innovación Social #NAF 2.0 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/maio/brasilconquista-
o-primeiro-lugar-no-concursoaudiovisual-innovacionsocial-naf-2.0  

4) Brasil conquista o primeiro lugar no Concurso Audiovisual Innovación 
Social #NAF 2.0 https://cfc.org.br/noticias/brasilconquista-o-primeiro-
lugar-no-concurso-audiovisualinnovacion-social-naf-2-0/  
Divulgação dos resultados do projeto via Univale TV, portal e redes sociais 
da Universidade (cursos envolvidos):  

Notícias no Portal da Univale:  

1) Univale apoia a Prefeitura no projeto técnico para coleta  
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seletiva na cidade   
https://www.univale.br/univale-apoia-a-prefeitura-noprojeto-
tecnico-para-coleta-seletiva-na-cidade/  

  
2) Odontologia conclui atendimento aos catadores da 
Ascanavi  https://www.univale.br/odontologia-
concluiatendimento-aos-associados-da-ascanavi/  
3) Univale marca presença no “Abraço na Lagoa 
 Santa”https://www.univale.br/univalemarca-
presenca-no-abraco-na-lagoa-santa/   
  
4) NAF da Univale recebe prêmio internacional em 
Cusco, no Peru  
https://www.univale.br/naf-univale-vai-ate-o-peru-
receberpremio-do-concurso-audiovisual-de-inovacao  
  
5) Alunos de Engenharia Civil e Ambiental constroem 
 jardim  na  
Univalehttps://www.univale.br/alunos-de-engenhariacivil-e-
ambiental-constroem-jardim-na-univale/  
6) Projeto  “Horta  e  comunidade”  visita  a  
Ascanavihttps://www.univale.br/projeto-horta-ecomunidade-
visita-a-ascanavi/   
7) Seleção de extensionista para projeto Rede Solidária 
Natureza Viva https://www.univale.br/selecao-
deextensionista-para-projeto-rede-solidaria-natureza-viva/  
8)   Divulgado o resultado de seleção para o projeto de 
seleção Rede Solidária Natureza Viva  
https://www.univale.br/divulgado-o-resultado-do-edital-
deselecao-para-o-projeto-de-extensao-rede-solidarianatureza-
viva/  

9) Projeto Rede Solidária Natureza Viva abre edital com 20 vagas 
para alunos extensionistas  

https://www.univale.br/projeto-rede-solidaria-natureza-vivaabre-
edital-com-20-vagas-para-alunosextensionistas/  

10) Resultado do edital 055/2019 do projeto de extensão Rede 
Solidária Natureza Vivahttps://www.univale.br/resultadodo-
edital-055-2019-do-projeto-de-extensao-rede-
solidarianatureza-viva/  

11) Projeto de extensão promove atendimento odontológico a 
catadores da Ascanavihttps://www.univale.br/projeto-
deextensao-promove-atendimento-odontologico-a-
catadoresda-ascanavi/  

12) Projeto Rede Solidária Natureza Viva abre edital com 8 vagas 
para alunos extensionistas  

https://www.univale.br/projeto-rede-solidaria-natureza-
vivaabre-edital-com-8-vagas-para-alunosextensionistas/  

13) Resultado do edital 062/2019 – Projeto Rede Solidária  
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Natureza  Vivahttps://www.univale.br/resultado-do-
edital062-2019-projeto-rede-solidaria-natureza-viva/  
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14) Visita à Ascanavi promove roda de conversa com os 
colaboradoreshttps://www.univale.br/alunos-de-
engenhariacivil-e-ambiental-fazem-visita-a-ascanavi/  

15) Ações  de  saúde  com  catadores  da 
 Ascanavi https://www.univale.br/acoes-de-saude-com-
catadores-daascanavi/   

Notícias no canal Univale TV:  
1) Ascanavi: alunos da Univale conhecem a história dos 

catadoreshttps://www.youtube.com/watch?v=NDd0Qdu_JGA  
2) Primer Prêmio Universidades “NAF Itinerante”. Univale,  

Brasil.  

https://www.youtube.com/watch?v=9m1Rf2FSeas&t=13s  

3) Encerra mais uma etapa de atendimentos odontológicos aos 
colaboradores  da  
Ascanavihttps://www.youtube.com/watch?v=SnKOQy6wZy 
U&t=2s  

4) Curso de Engenharia Civil e Ambiental realiza diagnóstico na 
Ascanavihttps://www.youtube.com/watch?v=LTIwLVkZ6_4 
&t=2s  

5) Rede  de  Saberes  
Ambientaishttps://www.youtube.com/watch?v=LTIwLVkZ6_ 
4&t=2s  

6) Campanha de Educação e Saúde alcança Rede Solidária  
 Natureza  Viva  

https://www.youtube.com/watch?v=OPov_WGbH5A&t=7s   
7) 7) Rede Solidária atende cantinas da Univale e da ETEIT 

https://www.youtube.com/watch?v=ncaOruIawdQ  
8) Univale em apoio a associação de catadores em Governador  
Valadareshttps://www.youtube.com/watch?v=bwpTYD28PyM 
9)  Rede Solidária promove oficina de reaproveitamento de  
alimentoshttps://www.youtube.com/watch?v=qdzUS0ENH_U  
10) NAF da Univale recebe prêmio internacional 
https://www.youtube.com/watch?v=UYo2GTAlEsc&t=1s  11) 
Univale promove Plogging na Ilha dos Araújos 
https://www.youtube.com/watch?v=kZUKHf9kios&t=5s 12) 

Medicina da Univale visita Ascanavi para novo projeto de 
extensão https://www.youtube.com/watch?v=LbBijHfhAy8  
13) Univale e ARDOCE juntos em projeto de educação 
ambientalhttps://www.youtube.com/watch?v=ujF1YxlioqM&t= 
4s  
14) Projeto oferece tratamento odontológico gratuito aos 
catadores  da  
Ascanavihttps://www.youtube.com/watch?v=C2LwZHErb78 
15) Univale e CIMDOCE levam ação social a Tarumirim 
https://www.youtube.com/watch?v=0nX-EKPqgXs&t=16s 16) 
Seminário apresenta resultados de ampliação da coleta seletiva 
em Governador Valadares  
https://www.youtube.com/watch?v=rTYo4iwXTr0  
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17º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica (Univale):  

1) Rede de Saberes Ambientais: teoria e prática no campo da 
Educação Ambiental  

Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Professora Mestrado 
GIT) – extensionista   
Rodrigo Félix Ferreira (Estudante Psicologia) – apoio voluntário 
ao curso Rede de Saberes Ambientais   
Thiago Martins Santos (Professor Engenharia Civil e Ambiental) 
– extensionista https://www.univale.br/simposio/  

1)  (Enfermeira) – apoio voluntário ao projeto A utilização da 
sala de espera como espaço para promoção à saúde   

Thamilly Ruas Figueiredo Borborema  
Larissa Silva Teixeira (Estudante Enfermagem) – extensionista   
Alissa Alves Silva (Estudante Enfermagem) – extensionista  
Rafaelle Gusmão Pinheiro (Estudante Enfermagem) – 
extensionista  Mônica  Valadares  Martins 
 (Professora  
Enfermagem)  –  extensionista 
https://www.univale.br/simposio/  

2) Ações da enfermagem no projeto de extensão Rede Solidária 
Natureza Viva  

Thamilly Ruas Figueiredo Borborema (Enfermeira) – apoio 
voluntário ao projeto   
Larissa Silva Teixeira (Estudante Enfermagem) – extensionista   
Alissa Alves Silva (Estudante Enfermagem) – extensionista   
Rafaelle Gusmão Pinheiro (Estudante Enfermagem) – 
extensionista Mônica Valadares Martins (Professora  
Enfermagem)  –  extensionista 

https://www.univale.br/simposio/ 

https://www.univale.br/simposio/  

 4  - Saberes Ambientais: da teoria à prática  
Adimilla Mayara Silva Nunes (Estudante Pedagogia) – 
participante do curso Rede de Saberes Ambientais   
Wéllica Viana de Moura (Estudante Pedagogia) – participante do 
curso Rede de Saberes Ambientais  
Juliana Martins Soares da Silva (Estudante Pedagogia) – 
participante do curso Rede de Saberes Ambientais  
Willdma Mesquita Silva (Pedagoga)  supervisora de estágio das 
estudantes Karine Keily Rangel Teixeira (Pedagoga) – 
supervisora  de  estágio  das  estudantes 
https://www.univale.br/simposio/  

1) Projeto NAF Itinerante na Associação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis Natureza Viva (ASCANAVI): caso de 
sucesso  

Sérgio dos Santos Reis (Professor Ciências Contábeis) – 
extensionista   
Katarina Flávia Ferreira Pimenta (Estudante Ciências Contábeis)  
– estagiária no NAF https://www.univale.br/simposio/  
2) Da reabilitação estética à reinserção social: relato de caso  
Gabriela  Fernandes  Mourão  (Estudante 
 Odontologia)  – extensionista   
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Cláudio Manoel Cabral Machado (Professor Odontologia) –  
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extensionista   
Maria das Graças Oliveira Cabral (Professora Odontologia) – 
orientadora da estudante https://www.univale.br/simposio/ 24º 
CIORJ – Congresso Internacional de Odontologia do Rio de 
Janeiro  

1) Da reabilitação estética à reinserção social: relato de caso  
Gabriela  Fernandes  Mourão  (Estudante 
 Odontologia)  – extensionista   
Cláudio Manoel Cabral Machado (Professor Odontologia) – 
extensionista   
Maria das Graças Oliveira Cabral (Professora Odontologia) – 
orientadora da estudante https://www.ciorjinstitucional.org.br/  
2) Projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva: atenção 

odontológica a catadores de materiais recicláveis Cláudio 
Manoel Cabral Machado (Professor Odontologia) – 
extensionista   

Suely Maria Rodrigues (Professora Odontologia) – extensionista  
Jorge Nícolas Ferreira Coelho (Estudante Odontologia) – 
extensionista   
Letícia Abrantes Couy (Estudante Odontologia) – extensionista  
Elissany Kissila Barros Damasceno (Estudante Odontologia) – 
extensionista https://www.ciorjinstitucional.org.br/  
3) Da reabilitação bucal e funcional à reinserção social: relato de 

caso  
Cláudio Manoel Cabral Machado (Professor Odontologia) – 
extensionista   
Suely Maria Rodrigues (Professora Odontologia) – extensionista  
Heryck Augusto Oliveira Da Silva (Estudante Odontologia) – 
extensionista https://www.ciorjinstitucional.org.br/  
16º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de 
Caldas  

1) Composição Gravimétrica de resíduos sólidos urbanos: estudo 
de caso em Governador Valadares/MG - Arthur Campos Coelho 
(Engenheiro Civil e Ambiental) – coorientador do 
estudante/Prefeitura Municipal  

Dayane Gonçalves Ferreira (Professora Engenharia Civil e  
Ambiental) – orientadora do estudante  
Giovanni Tavares Neves (Estudante Engenharia Civil e 
Ambiental) – apoio voluntário ao projeto Hernani Ciro 
Santana (Professor Engenharia Civil e Ambiental) – apoio 
voluntário ao projeto  https://bit.ly/2SriqMv  

1º Seminário Nacional de Economia Solidária, 
Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental 
(UFJF/GV):  

1) Mesa redonda: Desenvolvimento Sustentável, Água e 
ODS/ONU   

Renata Bernardes Faria Campos (Professora Engenharia Civil e 
Ambiental) – extensionista   
https://www2.ufjf.br/noticias/evento/1o-seminario-anual-
deeconomia-solidaria-desenvolvimento-sustentavele-educacao- 
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ambiental/  
2) Mesa redonda: Programas de Coleta Seletiva   
Thiago Martins Santos (Professor Engenharia Civil e Ambiental)  
– extensionista  https://www2.ufjf.br/noticias/evento/1o-
seminario-anual-deeconomia-solidaria-desenvolvimento-
sustentavele-educacaoambiental/  
3) Oficina: Compostagem  
Hernani Ciro Santana (Professor Engenharia Civil e 
Ambiental) – apoio voluntário ao projeto  
4) Palestra: Educação e Direitos   
Maria Celeste Reis Fernandes de Souza (Professora Mestrado  
GIT) – extensionista  https://www2.ufjf.br/noticias/evento/1o-
seminario-anual-deeconomia-solidaria-desenvolvimento-
sustentavele-educacaoambiental/  
Artigo Revista da FACS:  
1)  Rede de saberes ambientais: reflexões a partir da psicologia 
ambiental   
Rodrigo Felix Ferreira (Estudante Psicologia) – apoio voluntário 
ao curso Rede de Saberes Ambientais   
Thiago Martins Santos (Professor Engenharia Civil e Ambiental)  
– extensionista Maria Celeste Reis Fernandes de Souza 
(Professora Mestrado GIT) – extensionista 
https://issuu.com/univale6  
Ao final desta etapa do projeto de extensão Rede Solidária 
Natureza Viva pôde-se registrar: melhoria na coleta seletiva da 
Univale; maior reconhecimento da comunidade valadarense sobre 
a importância do trabalho da Ascanavi; melhoria da qualidade do 
material coletado pela Associação; fortalecimento do 
associativismo na Ascanavi; ampliação do conhecimento do 
grupo de catadores sobre práticas necessárias ao melhor 
desempenho no trabalho; produção de material educativo sobre a 
coleta seletiva; melhoria na qualidade de vida dos catadores 
participantes das ações de saúde; e conscientização ambiental e 
cidadã de todos os envolvidos no projeto; fortalecimento da 
transversalização da temática ambiental nos cursos de graduação 
e no mestrado GIT. A proposta para 2020 é consolidar as ações 
do projeto que vêm sendo desenvolvidas desde 2017/2.  
-Incentivo a proposta de ações de defesa do meio ambiente pelos 
cursos.   
-Estudo de viabilidade de oferta de curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Governança e Recursos Hídricos em parceria com 
órgãos governamentais e não governamentais.   
-Realização do 6º Fórum de Extensão Universitária.   
Divulgação das ações de extensão no site da UNIVALE e em 
outras mídias institucionais.   
- Realização o segundo café cultural “Entrelaços”.  
- Proposição de seminários temáticos para discussão de 
questões ligadas a História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.  
- Planejamento cinema comentado que aborde a temática 
em questão, em parceria com o cinema da cidade.   
- Formação de profissionais que atuem na área teatral e  
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compreendam  o  teatro  com  uma  linguagem 
 artística interdisciplinar;  
- Formação de grupo de teatro Universitário intercursos 
com produções cênicas que dialogue com temas sociais;  
- Apresentação de espetáculos cênicos para comunidade 
educativa através do Teatro Universitário;  
- Participação em editais que ampliem a fomentação da 
cultura teatral para/com jovens vulneráveis;  
- Planejamento de peça teatral com a temática juventude e 
migração;  
- Apresentação de peça teatral com a temática violência, 
feminicídio, preconceitos e exclusão;  
- Rodas de conversas após apresentações cênicas com a 
comunidade.  
- Disseminação da arte circense com jovens universitários;  
- Apresentação de músicas, danças, dramaturgias e poesias 
no Hospital Municipal de Governador Valadares;  
- Planejamento de oficinas de capacitação de humanização 
em educação e saúde tendo como base na arte clown.  
- Estruturação dos PPCs conforme a organização curricular 
e estratégias relativas à educação presentes nas políticas públicas 
e institucionais.    
-Ações e projetos relacionados à acessibilidade em toda a sua 
amplitude, tendo como finalidade a inclusão social e a inclusão 
escolar, conforme as políticas públicas e institucionais.   
- Campanha de visita a entidades filantrópicas sem fins 
lucrativos e recolhimento de donativos, promovendo a 
conscientização social e cidadania, no projeto intitulado Jogos 
Contábeis.   
- Campanha de doação de sangue ao Hemocentro de 
Governador Valadares, promovendo a conscientização social e 
cidadania, no projeto intitulado Jogos Contábeis.  
-Ação no Parque Natural Municipal de Governador Valadares. 
Levantamento entomológico da fauna municipal e contribuição 
para a “Sala verde” do Parque.   
- Projeto  integrador  com  temas  transversais 
incluindo Sustentabilidade e meio ambiente.  
- Projetos de inserção de alunos em programas de vacinação 
e conscientização de posse responsável de animais   

 

  
  

8.5 – EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  
  

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

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

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

Este Eixo contempla as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 

(Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.   
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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 2019-2023, 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 teórico-metodológicos, 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, 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.  
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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.  

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.   
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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 étnicoracial.    

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 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 nessa 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.  
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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 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.  
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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 constituirse 

em principios inspiradores para novas perspectivas e novas possibilidades de operacionalização de 

uma Universidade que valorize o bem-estar coletivo e promova  constantes aprendizagens.  

A Pró-reitoria 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 normas e diretrizes com a colaboração do corpo docente vinculado a pesquisa e 

pósgraduação stricto sensu.       

As normas e diretrizes estão embasadas 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”. 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;   

II) 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;  

III) 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;   
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IV) 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;   

V) 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 extensão), a UNIVALE estabelece as 

diretrizes para a pesquisa, pós-graduação stricto sensu e iniciação   científica.               A Política 

de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu da Univale tem como finalidade realizar a missão 

estabelecida pela Fundação Percival Farquhar (FPF), mantenedora da Univale, desde sua criação 

em 1967, como instituição comunitária: 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.  

             A Política de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Vale do Rio Doce 

tem como objetivos: integrar o ensino, a pesquisa e a extensão; consolidar uma cultura de pesquisa 

na instituição e de desenvolvimento da pós-graduação Stricto Sensu por meio do incentivo e apoio 

à criação ou fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; estimular a 

ampliação de atividades de iniciação científica junto aos alunos de graduação; valorizar os projetos 

interdisciplinares; incentivar a apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e 

internacionais de relevância; divulgar os resultados das pesquisas desenvolvidas; estimular a 

publicação em revistas científicas indexadas, especialmente aquelas de maior impacto; ampliar a 

internacionalização; definir e implementar a 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.  

PRINCÍPIOS QUE DIRECIONAM A POLÍTICA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU  
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              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 desenvolvimento do Vale do Rio Doce.                A 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão se realiza pelo diálogo interdisciplinar e 

interinstitucional, envolvendo as diferentes áreas de conhecimento e unidades que constituem a 

Univale, cujo princípio orientador é a busca de elevação constante da qualidade da formação 

acadêmica e dos serviços prestados pela Instituição.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  

  

a) Desenvolver a pesquisa e pós-graduação em conformidade com o ambiente externo no qual a  

Univale está inserida;  

b) Ofertar Programas permanentes de Pós-graduação Stricto Sensu;  

c) Fazer da Univale referência no contexto regional/estadual nos campos científicos que prioriza, 

possibilitando estabelecer o diálogo entre o local-global;  

d) Articular grupos de pesquisa, sempre que possível, com integração interdisciplinar e 

interinstitucional com as IES de Governador Valadares e região;  

e) Estabelecer cooperação e parcerias no campo científico e tecnológico, bem como os 

intercâmbios de alunos, professores e pesquisadores com Universidades e Centros de  

Pesquisa internacionais, nacionais e estaduais;  

f) Desenvolver a infraestrutura adequada para a Pesquisa e a Pós-graduação Stricto Sensu, com 

laboratórios, núcleos e centros de investigação;  

g) Ampliar a inserção social e regional, com integração comunitária e compromisso com o 

desenvolvimento socioambiental sustentável do território;   

h) 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;  

i) Oferecer condições para consolidação dos grupos e linhas de pesquisas, nos campos 

investigação que prioriza:  
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o Ambiente, saúde e doença;  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.  

              Considerando que a região de inserção da Univale tem como característica fundamental, 

decorrente de sua formação histórica do território, graves problemas ambientais, será dado apoio 

especial às pesquisas socioambientais voltadas à compreensão desses problemas nas suas múltiplas 

dimensões humanas e naturais, bem como à recuperação e sustentabilidade.  

              Considerando que a identidade cultural constitui aspecto fundamental para o 

desenvolvimento e o fortalecimento do território, a Univale incentivará estudos com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento histórico, sociocultural e do patrimônio cultural da região do rio Doce.   

DIRETRIZES DA ATIVIDADE DE PESQUISA  

              A Univale tem como objetivo criar, ampliar e consolidar atividades de pesquisa que 

contribuam para o desenvolvimento local, regional e nacional, em diferentes áreas do saber, 

visando a produção, aplicação e disseminação do conhecimento de maneira ética e sustentável; a 

geração e difusão do conhecimento científico e tecnológico de reconhecida relevância; a criação 

das condições para a participação da Univale em empreendimentos com o setor público e privado, 

as organizações não-governamentais e as comunidades locais.   

  

DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

               A Iniciação Científica (IC) constitui mecanismo privilegiado para inserir o discente de 

graduação no campo da pesquisa científica e, comprovadamente, é a melhor formação de futuros 

mestrandos. A participação do discente na IC também é importante no processo formativo, 

necessário à educação científica contemporânea. Nesse sentido, a Univale considera prioritária a 

manutenção do atual Programa de Bolsas de Iniciação Científica (BIC), cujo resultado tem sido 

expressivo. A crescente difusão entre os alunos da graduação, nos diversos cursos, tem ampliado 

a concorrência pelas BIC, levando à criação do Programa de IC voluntário.  

               A IC é uma oportunidade que gera mudanças de mentalidade tanto em discentes quanto 

em docentes, potencializando e ampliando a construção do conhecimento acadêmico. 

Considerando que a IC é o mais eficiente instrumento de fomento para a formação de jovens aptos 
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a constituírem uma carreira científica, a Univale valoriza os docentes que captam BIC e/ou são 

orientadores, além de alocar recursos institucionais que se somam às cotas de BIC de agências de 

fomento.    

               A IC é uma das formas de consolidar o princípio da indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão. Ao oferecer a oportunidade da IC para os estudantes de graduação, que na 

sua ampla maioria, são de diferentes bairros de Governador Valadares e dos municípios da região, 

contribui decisivamente para formar sujeitos acadêmicos que farão diferença na realidade em que 

estão inseridos.  

A Univale busca estabelecer a seguinte política de Iniciação Científica:   

a) Inserção do discente da graduação no universo da pesquisa científica, acompanhamento 

por professor orientador, incentivando-o a dar sequência aos seus estudos acadêmicos 

em nível de pós-graduação;   

b) Promoção da inclusão de discentes em grupos e núcleos de pesquisa;  

c) Valorização das exigências de monografia e trabalhos de conclusão de curso como 

mecanismos de iniciação científica;  

d) Inserção pelos cursos de graduação de atividades de promoção da iniciação científica, 

participação no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale, formação de 

atitude científica nas disciplinas da matriz curricular, preparação para uma vida 

profissional capacitada a superar os desafios da contemporaneidade em suas múltiplas 

dimensões;   

e) Participação e colaboração dos discentes em iniciação científica e tecnológica que 

promovam inovação nas soluções de problemas;   

f) Mobilização dos cursos de graduação para desenvolvimento de projetos de pesquisa 

que permitam a inserção do discente de iniciação científica; e,   

g) Participação de alunos de iniciação científica em publicação e eventos acadêmicos para 

socialização dos conhecimentos gerados durante a pesquisa.  

  

17º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica  

  

               A 17ª edição do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale teve como tema 

central “Políticas Públicas e os desafios da pesquisa no Brasil ” e aconteceu no período de 25 a 27 

de setembro de 2019.  
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               Nesta edição, destaca-se a implementação do novo regulamento do evento, bem como o 

desenvolvimento de um novo sistema para gestão do Simpósio, resultante de uma parceria 

vitoriosa da Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação (APPG) e o Departamento de Informática 

(DISGI). O novo sistema combina segurança, tecnologia e modernidade, permitindo ao 

participante realizar a inscrição, submeter o trabalho e acompanhar o resultado da avaliação do 

mesmo, totalmente online. Fornece ainda um banco de dados que possibilita a elaboração de 

relatórios e gráficos para análise do evento.  

               Participaram do evento estudantes de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu, 

docentes e pesquisadores da UNIVALE e de outras Instituições de Ensino Superior, interessados 

em conhecer e/ou apresentar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão das diferentes áreas do 

conhecimento, relacionadas às diversas temáticas abordadas nesta edição. Foram contabilizadas 

464 inscrições, sendo 108 na categoria de “ouvintes” e 356 na categoria de “apresentação de 

trabalho”. Faz-se importante ressaltar que o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da 

UNIVALE é um evento aberto à comunidade acadêmica e à comunidade externa. Desta forma, 

um público não-pagante, representado por alunos e pessoas da comunidade, pode participar do 

evento, sendo plenamente acolhido. Um total de 481 trabalhos foram inscritos e submetidos à 

avaliação para apresentação no evento, sendo: 457 resumos simples e 13 trabalhos completos na 

modalidade Comunicação Oral, 03 resumos simples na modalidade Mesa redonda e 08 

documentários. Destes, 460 trabalhos (resumos e trabalhos completos) foram aprovados pela 

Comissão Científica para apresentação no evento.   

               Além desta relevante produção científica, esta edição manteve a inserção das sessões 

culturais na programação do evento, que aconteceram nos intervalos entre o período vespertino e 

noturno. Considerando a arte como instrumento humanizador, estas sessões objetivaram articular 

o conhecimento científico e a sabedoria popular, reconhecendo as múltiplas dimensões do ser, do 

saber, do saber fazer e do conviver. A seguir relação das atividades realizadas nas sessões culturais:   

- Exposição: Univale produz conhecimento. Mostra das produções dos cursos de graduação 

realizadas pelos estudantes e professores.   

- Atração Cultural: Projeto Musical Percussão Viva – Escola Municipal Padre Eulálio  

 “A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte! ”   

- Inventário de referências culturais de Governador Valadares. Vídeo/filme produzido pela 

equipe de professores e alunos do Curso de Mestrado em Gestão Integrada do Território – GIT, 

com o objetivo de propiciar às pessoas da comunidade de Governador Valadares conhecimento 

sobre as referências culturais da região. Artefatos, práticas, locais, patrimônios físicos e culturais 
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e dentre outras produções do nosso cotidiano que contam a história do território e suas 

territorialidades.  

- Mobilização de Livros de Literatura: Recolhimento de doação de livros de literatura infanto 

juvenil e revistas de HQ para escolas municipais da zona rural.  

- Exposição sensorial: E se fosse comigo?   

Foram elaboradas propostas de vivências e experiências que estimulam os cinco sentidos. Ao 

percorrer a “trilha dos sentidos” os participantes tiveram oportunidade de vivenciar a realização 

de tarefas com a simulação de restrição de membros superiores, limitações físicas e visuais, 

levando-os a sentirem por alguns instantes o que muitos sentem por toda uma vida, propiciando 

assim uma reflexão sobre diversidade, empatia e convivência no mundo contemporâneo.  

- Atração Cultural - Batucada e Capoeira da APAE    

 Música e arte para deixar os participantes APAExonados pela cultura.   

- Orgulho em pertencer Univale – exposição de vídeos   

 Que tal conhecer um pouco mais dos profissionais que fazem a história da Univale?  

- Concurso e Exposição fotográfica #MinhaUnivale   

Foram escolhidas dez fotografias entre as diversas postadas nas redes sociais com a  

#MinhaUnivale, com o intuito de registrar o orgulho em ser Univale. Após a seleção, durante o 

Simpósio, os participantes puderam votar na sua fotografia preferida e a fotografia vencedora será 

adesivada em um espaço do campus, para eternizar esse momento.  

- Assalto Poético: 3ª temporada   

Nesta atividade, os participantes do evento puderam se deliciar com a declamação de poemas por 

estudantes, professores e poetas valadarenses. A novidade dessa temporada foi a parceria com o  

Instituo Psia, por meio do projeto “Um poema em cada árvore”. O público pôde participar 

indicando previamente que poema, autoral ou de algum escritor preferido, gostaria de ver nas 

árvores do campus.  O objetivo foi incentivar a formação de leitores   e   popularizar obras    

consagradas da   literatura brasileira. Esta atividade foi promovida pelo curso de Pedagogia.                

Além das apresentações de trabalhos, durante o evento, foram realizadas uma palestra e uma mesa 

redonda no período noturno. A abertura da décima sétima edição contou com a presença do 

professor Prof. Dr. Francisco Antônio Rodrigues Barbosa Universidade Federal de  

Minas Gerais (UFMG), que abordou o tema “Políticas Públicas e os desafios da pesquisa no 

Brasil”. Na segunda noite, uma mesa-redonda discutiu “Importância da pesquisa na formação 

profissional”. Participaram os professores: Renata Bernardes Faria Campos (UNIVALE), 
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Denílson Mascarenhas Gusmão (FADIVALE), Alexandre Wesley Carvalho Barbosa (UFJF/GV) 

e Cristiana Maria de Oliveira Guimarães (IFMG). A discussão foi moderada pelo professor Dr.  

Haruf Salmen Espíndola (UNIVALE).  

  

  

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

RELATO AVALIATIVO - 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.  
  

POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS  
CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA   
  

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 da UNIVALE.  
 Meta:  Dar amplo conhecimento aos gestores dos cursos, corpo docente e corpo 
Técnicoadministrativo dos documentos de referência do MEC/ INEP, CNE/ CES, CONAES 
e com as Políticas Institucionais da UNIVALE, estabelecendo sua atuação com base em tais 
instrumentos reguladores (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 
28 e 29).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Atualização do Programa de Formação 
Inicial e Capacitação Permanente para os gestores 
dos Cursos que alcancem as dimensões 
pedagógica, administrativa e financeira, por meio 
dos programas: Graduação Assistida, Orgulho 
em Pertencer, PROGRAD em Ação e formações 
realizadas no Café com PROGRAD  
- Ampliação do número de vagas do curso 
de Pós-graduação em Docência no Ensino  
Superior para os professores.  
- Reavaliação do Prêmio Inovação 
objetivando transparência na seleção dos 
projetos, buscando maior interface entre ensino-
pesquisa e extensão.  
- 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.  
Estruturação e atuação do NDE juntamente com o 
colegiado de curso.  
- Manter atualizados os PPCs conforme 
missão da Univale e com as políticas 
institucionais definidas pelo CNE e MEC/INEP.  
- Observância das concepções filosóficas e 
as políticas institucionais da Univale, explicitadas 
no PPI, orientando sua aplicação nas atividades 
da AEX.  
- Realização de reuniões mensais com os 
coordenadores de curso de pós-graduação lato 
sensu onde são tratados temas do CNE e do 
CONAES, nas orientações do SINAES e nas  
políticas institucionais da Univale;  
- Estudo com coordenadores de graduação 
sobre a extensão curricular.  
  
  
  

  

- Dar continuidade aos programas de 
formação. - Atualizar e implementar Plano de ação 
do Setor de Gestão Pedagógica.  
- Propor política de desconto para o curso de 
Pósgraduação em Docência no Ensino Superior para 
os professores da Univale.  
- Elaborar o edital do Prêmio Inovação 
juntamente com a Pró-reitoria de Pesquisa e 
Extensão.  
- Elaborar e-book da UNIVALE com as 
práticas premiadas.  
- Realizar o Festival de Inovação  
- 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 conferindo-lhes 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.  
 Promover reuniões contínuas conforme a legislação 
vigente.  
- Promover oficinas de capacitação de 
coordenadores, NDE, docentes e técnicos 
administrativos fundamentada nas resoluções do 
CNE e do CONAES, nas orientações do SINAES e 
nas políticas institucionais da Universidade Vale do 
Rio Doce.    
- Estudar o PPI com coordenadores de cursos 
de pós-graduação lato sensu e proponentes de 
extensão.  
- Realizar momentos específicos de estudos 
da legislação referente à pós-graduação lato sensu 
nas reuniões;  
- Convidar o corpo docente dos cursos de 
pósgraduação lato sensu para participar dessas 
reuniões;  
- Dar continuidade aos estudos e orientações 
para os coordenadores de graduação sobre a 
extensão.  

                                                               
                                                            
Objetivo 2   - Manter atualizado os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC’s)  

 Meta: Atualizar os PPC’s, demostrando plena coerência com a Missão da Universidade Vale 
do Rio Doce - UNIVALE, com as políticas institucionais definidas no PPI, e com as 
orientações definidas pelo CNE e MEC/ INEP.  (Consultar Ações e Indicadores de 
desempenho do PDI – página 29).  
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Cumprimento da Meta:    SIM   (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  )  
  

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
Publicado no site os PPC´s dos cursos de graduação presencial e a 
distância no site da UNIVALE.  
Reuniões com os cursos novos para estudo do novo Instrumento 
de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância 
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento.  
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 PDI.  
Atualização dos PPC´s dos cursos de graduação presencial para 
publicação no site da UNIVALE.  
Elaboração de novo escopo para os projetos de cursos de 
pósgraduação lato sensu, atendendo ao formato estabelecido pela 
Univale, tanto para os cursos presenciais quanto para os cursos a 
distância.  
Formação pedagógica aos coordenadores de pós-graduação lato 

sensu para elaboração dos PPC’s.  
Revisão de todos os PPC’s construídos pelos coordenadores de 
curso de pós-graduação lato sensu, pela equipe pedagógica da 
AEX.  

Construir e publicar os PPC´s dos 
novos 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 de Recursos Humanos, 
Engenharia Híbrida, Sistemas de 
Informação e Administração e 
submetê-los à aprovação do 
CONSUNI.  
Dar continuidade ao procedimento 
para os novos cursos.  
  
  
  

  

  

Objetivo 3 - Implantar a cultura da Avaliação Sistêmica dos PPC’s.  

 Meta: Avaliar os PPC’s dos cursos, conforme os padrões de qualidade definidos pelo MEC/ 
INEP.  (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 30).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
Simulação da avaliação das Comissões avaliativa do MEC/INEP 
para identificar fragilidades nos cursos. Atualização dos PPC’s 
vislumbrando as novas práticas emergentes no campo do 
conhecimento.  
Acompanhamento permanente da elaboração dos PPC’s.  
Participação em oficinas e grupos de estudos junto aos setores e 
equipe multidisciplinar do NEaD para conhecimento e análise da 
legislação educacional e documentos de referência do INEP.   

Definir ações decorrentes dos 
resultados obtidos nas avaliações 
no padrão do SINAES.  
Criar mecanismos de revisão, 
monitoramento e avaliação dos 
PPC´s de Graduação presencial e a 
distância, de acordo com as 
normas orientadoras.  
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Colaboração na elaboração e revisão das políticas institucionais da 
UNIVALE para o PDI 2019-2023.  
Realização de reuniões junto à coordenadores de cursos de 
graduação e pós-graduação para promover conhecimento e 
reflexão sobre políticas institucionais.  
Apoio à realização de eventos e cursos de extensão para 
professores e técnicos administrativos.  
Criação e uso de pasta compartilhada com legislação acadêmica e 
documentos institucionais.    
Oferta pelo NEaD do curso de extensão Docência e tutoria na EaD. 
Oferta pelo NEaD do curso de extensão Organização Didática para 
EaD.  
Apoio operacional e técnico à oferta do curso de extensão 
Avaliação dos Processos Educacionais.  
Apoio operacional e técnico à oferta do curso de Extensão 
Planejamento Modular na Medicina.   
Realização do V Seminário EaD.  

Atualização dos PPC’s com base 
no novo PDI e marcos legais 
instituídos pelo MEC.  
Revisão do escopo do PPC de pós-
graduação lato sensu.  
Ampliar a oferta de cursos de 
capacitação para coordenadores de 
curso, docentes e técnicos para 
conhecimento e reflexão sobre 
aspectos legais e institucionais de 
oferta do Ensino Superior.   
Ampliar a participação do público 
interno nos cursos de extensão e 
eventos realizados.   
  

  
  
  

Objetivo 4 - Promover a formação do aluno numa visão generalista, evitando a fragmentação 
do conhecimento.  
 Meta: Planejar e executar atividades acadêmicas de forma interdisciplinar, superando a 
fragmentação do conhecimento. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – 
páginas 30 e 31).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Proposição de 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.  
- Realização da Palestra Sonhos e Propósitos: 
Estimular os alunos a descobrirem novos caminhos e 
refletir sobre o perfil profissional.  
- Implementação da Curricularização da 
Extensão em todos os cursos de graduação.  
- Atualização dos documentos com orientação 
para realização dos projetos integradores nos cursos de 
Administração, Gestão de Recursos Humanos e 
Sistemas de Informação.  
NÚCLEO  UNIVERSITÀRIO  DE 
EMPREENDEDORISMO  

   Atividades e ações desenvolvidas  
Realização em  21/02/2019 a palestra “Sonhos e 
Propósitos”, em parceria com o SEBRAE: 

- Disponibilizar formulários para 
apresentação de Programas/Projetos de Ação 
Comunitária. - Melhorar visibilidade do Espaço 
Integrador das Engenharias e Arquitetura e 
Urbanismo – ELO, propondo ações com as redes 
de ensino.  
- Promover a formação dos professores e 
estudantes em empreendedorismo e inovação para 
fortalecimento do NUVEM.   
- Realizar de ações interdisciplinares e 
integrativas dos Cursos de Graduação presenciais 
e em EAD.  
- Promover a formação de professores para 
a interdisciplinaridade por meio de grupos de 
estudo, palestras e oficinas   
- Propiciar melhor comunicação entre os 
cursos para a realização de propostas 
interdisciplinares   - Manutenção e abertura de 
novas bolsas de iniciação científica e monitoria  
- Realização de um evento Interdisciplinar 
na área da saúde: Simpósio ou Congresso. 
(NUTRIÇÃO, ESTÉTICA E COSMÉTICA E  
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Estimular os estudantes a implementarem seus 
projetos pessoais.  

ENFERMAGEM)  
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Realização em 09/10/2019 a palestra “Profissional 
4.0 e a Capacidade de se Reinventar” em parceira 
com a AC Group: Estimular os estudantes a 
implementarem seus projetos pessoais.  
Realização do Empreenda! - Programa de 
Mentoria do NUVEM: Impulsionar projetos 
idealizados por estudantes de graduação da 
UNIVALE, com elevado potencial de crescimento e 
impacto econômico, e que tenham como foco a 
geração de soluções inovadoras para as demandas 
sociais, econômicas e tecnológicas da sociedade. 
Realização de reunião com a FPF e Reitoria para 
definição dos procedimentos para abertura de 
Empresa Júnior: Criar procedimentos para a abertura 
de Empresa Júnior.  
Participação em um coletivo de professores 
universitários de GV que tem por objetivo 
fomentar a cultura empreendedora nas 
universidades visando fortalecer o ecossistema de 
inovação e empreendedorismo da cidade: 
Desenvolver ações que estimulem a criação do 
ecossistema de inovação em Governador Valadares. 
Participação na comissão organizadora do evento  
Desafio de Inovação promovido pelo Coletivo Inova 
em Rede: Desenvolver ações que estimulem a criação 
do ecossistema de inovação em Governador Valadares.  
Estreitar relações da UNIVALE com parceiros 
locais para o fomento da cultura empreendedora: 
Fortalecer parceria com entidades locais.  
Reuniões com equipe do NUVEM: Articular ações 
com os cursos de graduação para a disseminação da 
cultura empreendedora na universidade.  
Atlas de Anatomia: Colaborar para a criação de um 
modelo de negócios para o projeto Atlas de Anatomia.  
Participação no Pint of Science: Ampliar a discussão 
de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento 
local.  
Edital da Fundação Cargill: Analisar a possibilidade 
de participação da UNIVALE no edital de seleção de 
projetos da Fundação Cargill.  
Identificar os mecanismos para registro de patentes 
e transferência tecnológica: Desenvolver controles 
jurídicos sobre os recursos acadêmicos e capacidade 
organizacional para transferir tecnologia. Edital 
Liberta Minas: Articular, junto aos cursos de 
graduação, a proposição de projetos de extensão que 
enquadrem nos requisitos do edital  
Participação na apresentação de projetos da  
Odontologia: Estreitar relacionamento com o curso  
Ações realizadas nos cursos  

   Apresentação do NUVEM na Aula Magna do  

-Realização de workshop abordando temas 
comuns e atuais na área da saúde. (NUTRIÇÃO,  
ESTÉTICA  E  COSMÉTICA  E  
ENFERMAGEM)  
- Manutenção da proposta de produção 
científica aos discentes do curso de Ciências 
Contábeis, no Simpósio de Iniciação Científica, 
com a integração e participação de todo o corpo 
docente, na qualidade de orientadores.  
-Planejamento tendo como finalidade a renovação 
de conhecimentos, sendo estes, realizados pelo 
corpo docente em reuniões contínuas e conselhos 
acadêmicos.   
- Realização de um evento Interdisciplinar 
da área da saúde.  
- Aumentar a visibilidade do Escritório 
Modelo junto a comunidade.   
Propor um Escritório de Gestão das Atividades 
desenvolvidas pelos Cursos das diferentes áreas 
a fim de proporcionar uma maior integração entre 
os serviços oferecidos a comunidades pelos 
cursos da Univale.  
- Realização de APS Integrada dos cursos 
de Agronomia e Arquitetura na área de 
Paisagismo. - Aumentar o número de parceiros da 
rede de saúde e outros no evento  
- Estabelecer mais parcerias com órgãos 
ligados á secretaria de saúde a fim de identificar 
os problemas interligados a sociedade.  
- Implementação desses encontros 
roteirizados nos polos.  
- Incentivo à proposição curricular da 
extensão na pós-graduação.  
- Dar continuidade às ações de fomento e 
incentivo para extensão e interdisciplinaridade nos 
cursos de graduação e pós-graduação.  
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curso de Estética e Cosmética  

• Participação na reunião de Colegiado do curso 

de Ciências Contábeis  

• Apresentação do NUVEM no Seminário  
Integrador do curso de Odontologia  

• Planejamento de ações de Estágio 

Supervisionado no curso de Farmácia em 

parceria com o NUVEM.  

• Inserção de alunos da Fisioterapia no 

Empreenda! por indicação da coordenação do 

curso.  

- Atuação do NUVEM junto aos cursos de 
graduação para identificação de oportunidades de 
realização de projetos interdisciplinares.   
- Realização de atividades interdisciplinares, 
aulas integradas, dentre outros.  
- Promoção de produção científica para os 
discentes do curso de Ciências Contábeis no Simpósio 
de Iniciação Científica da Univale.   
-Realização de Projeto integrador interdisciplinar 
semestral em formato de Dia de campo com interação 
com a comunidade.   
- Aulas práticas integradas interdisciplinares.  
-Realização da Primeira Feira do Núcleo de Ciências e 
Tecnologia da Univale, evento integrado dos cursos de 
Agronomia, Agronegócio, Arquitetura,  
Engenharias e Medicina Veterinária.   
- Realização do Projeto Integrador com temas 
interdisciplinares referentes à demandas locais e 
regionais pertinentes às engenharias civil e ambiental.   
- Realização da III Jornada Acadêmica do Curso 
de Psicologia  
- Integração do Seminário Integrador com 
atividades de Extensão curricular de formas a realizar 
ações junto à comunidade que estão relacionadas aos 
assuntos propostos em sala de aula. Cada ação proposta 
abrange assuntos de diversas disciplinas numa esfera 
interdisciplinar.   
- Realização da avaliações e/ou atividades 
modulares de forma constante (avaliação permanente) 
ao longo do semestre.   
- Encontros presenciais interdisciplinares nos 
cursos de pós-graduação lato sensu a distância.  
- Visitas técnicas em cursos de pós-graduação 
lato sensu.  
- Atividades de extensão curricularizadas em 
cursos de pós-graduação lato sensu.  
- Cursos e demais ações de extensão voltadas aos 
estudantes de graduação.  
- Implementação do novo formato de APS pela 
Política de Extensão que incentiva a  
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interdisciplinaridade nos cursos de graduação.  
- Fomento e incentivo a ações de extensão envolvendo 
diversos cursos de graduação e pósgraduação.  

 

   

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 31).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Realização de novas pesquisas de intenção com 
estudantes concluintes para cursos de especialização, junto com 
os cursos de extensão.  
- Incentivo aos discentes à participação em Programas e 
Projetos de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação.  
- Identificação das demandas por cursos de extensão junto 
aos municípios/prefeituras e demais instituições e empresas.  
- 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.   
- Elaborar proposta comercial e formalizar novos 
convênios e/ou contratos.  
- Oferta 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 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.  
- Proposição de representação docente, tutores e discente 
nos órgãos colegiados da IES.  
- Mobilização para participação de docentes e discentes 
no Fórum de extensão.  
- Realização do 5º Seminário EaD UNIVALE em agosto 
de 2019, em novo formato, com o objetivo de ampliar a 
participação e o alcance do evento.  
- Novas pesquisas de intenção com estudantes concluintes 
para cursos de especialização, junto com os cursos de extensão.  
Pesquisa de intenção com os estudantes e corpo docente de 
graduação para oferta de cursos de extensão (formação 
continuada) e pós-graduação lato sensu.  
- Proposta de 15 cursos de pós-graduação em 2019.  
Efetivação da oferta de 11 cursos de pós-graduação lato sensu 
em 2019 (sendo 08 cursos novos):  

• Análises clínicas e gestão de laboratório  
• Cosmetologia  
• Design de interiores  

- Incentivar permanentemente 
os discentes à participação em 
Programas e Projetos de Pesquisa, 
Extensão e Pós-Graduação.  
- Dar continuidade na 
identificação das demandas por 
cursos de extensão junto aos 
municípios/prefeituras e demais 
instituições e empresas.  
- Melhorar a política de 
descontos, condições de pagamento, 
buscando parcerias.   
- Continuar a oferta de cursos 
de extensão que atendam demandas 
dos municípios/prefeituras e demais 
instituições e empresas.  
- Manter parcerias externas 
para oferta de cursos de extensão.  
- Elaboração e divulgação 
permanente do Catálogo de oferta de 
cursos de educação.  
- Divulgar permanentemente, 
em com a ASCORG, cursos para 
formandos e egressos dos cursos de 
graduação da UNIVALE.  
- Realização de evento para 
egressos (Evento Destaque-se).  
- Efetivar a representação de 
docente e discente da EaD, assim 
como de tutores nos órgãos 
colegiados da IES.  
- Oportunizar a participação de 
docentes e discentes no Fórum de 
extensão e no 6º Seminário EaD 
Univale, inserindo esses eventos no 
Festival de Inovação.  
- A melhoria do processo não 
passa mais pela AEX. É 
imprescindível a criação de um setor 
de vendas e captação de alunos, desde 
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os cursos de graduação, busca de 
parcerias e  
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• Direito civil, processo civil  
• Direito do trabalho e previdenciário e práticas  
• Direito público com ênfase em gestão pública  
• Docência do Ensino Superior  
• MBA em Gestão e Planejamento Tributário  
• MBA em Gestão, Controladoria e Contabilidade  

Pública  
• Gestão estratégica de instituições de ensino  
• Produção de Bovinos de Corte e Leite  
• Psicologia/psicanálise:  clínica  com  crianças 

 e adolescentes  
• Psicopedagogia  
• Saúde mental e atenção psicossocial  
• Tecnologias educacionais e educação a distância - 

Proposta de XX cursos de pós-graduação para 2020.  
Efetivação da oferta de 21 cursos de pós-graduação lato sensu 
para 2020 (sendo 13 cursos novos):  

• Avaliação de impactos ambientais, auditoria e  
consultoria ambiental  

• Direito penal e processo penal  
• Direito previdenciário  
• Direito público ênfase advocacia pública  
• Docência dos anos iniciais do ensino fundamental: 

ciências da natureza e matemática  
• Docência dos anos iniciais do ensino fundamental:  

ciências humanas e português  
• Farmácia clínica e prescrição farmacêutica  
• Fisioterapia em terapia intensiva  
• Fitoterapia aplicada à nutrição clínica  
• Gestão de negócios  
• Gestão em saúde pública  
• Ortodontia  
• Perícia contábil  

- Oferta de 31 novos cursos de extensão para formação 
continuada.  
- Oferta de 02 cursos de extensão gratuitos para 2020.  
- Realização do 17° SIMPÓSIO DE PESQUISA E 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – UNIVALE “Políticas Públicas e 
os desafios da pesquisa no Brasil ” no período de 25 a 27 de 
setembro de 2019.  
Manutenção da oferta de bolsas de iniciação científica a partir 
de publicação de editais UNIVALE 012/2019 – PIBIC 
UNIVALE; UNIVALE 011/2019 – PIBIC FAPEMIG e  
UNIVALE 021/2019 – Prestadores de Serviço Voluntário.  - 
Seleção e implementação de 05 bolsas PIBIC UNIVALE e 25 
PIBIC FAPEMIG.  
- Após suspensão das bolsas BIC FAPEMIG, migração 
de 17 alunos para o programa de prestação de serviços 
voluntários, incentivando a participação nos projetos de 
pesquisa. No edital UNIVALE 021/2019 – Prestadores de 
Serviço  

pesquisa de mercado.  
- Ofertar ao menos um curso de 
extensão por grande área (humanas, 
exatas e da saúde), gratuito para os 
estudantes dos últimos períodos - 
Manter a realização do Simpósio de 
Pesquisa e Iniciação Cientifica.  
- Solicitar o aumento do 
número de bolsa BIC UNIVALE.  
- Manter a oferta do programa 
de bolsa de iniciação científica, 
buscando incentivar a participação 
dos discentes em projetos de pesquisa 
e iniciação científica.  
- Incentivar os discentes que 
não forem contemplados com as 
bolsas de Iniciação Científica, para 
atuarem nos projetos de pesquisa 
desenvolvidos na Univale, como 
prestadores de serviço voluntário. - 
Incrementar a captação de egressos 
para inserção nos programas de 
pósgraduação ofertados pela Univale. 
-  Planejar junto a ASCORG ações 
para ampliar divulgação dos 
processos seletivos do GIT e 
consequente captação de alunos.  
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Voluntário, foram selecionados 14 alunos, totalizando assim  
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31 alunos atuando voluntariamente nas atividades de pesquisa no 
ano de 2019.  
- Processo Seletivo para ingresso no Programa de Pósgraduação 
Stricto Sensu em Gestão Integrada do Território, nível de 
Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, da Universidade  
Vale do Rio Doce – UNIVALE.GIT em março 2019  
(conforme edital Univale 082-2018). Participaram do processo 
seletivo 24 candidatos sendo 13 egressos da Univale.  Dos 21 
aprovados, 14 matricularam-se, sendo 9 egressos da Univale.  -
Reativação da oferta de disciplinas isoladas, com a publicação 
do Edital nº 038/2019 - Programa de Mestrado em Gestão 
Integrada do Território (GIT) – seleção de alunos especiais e 
alunos externos para disciplinas isoladas – 2º semestre de 2019, 
publicado em 05/07/2019. Um total de 10 alunos matricularam-
se e cursaram as disciplinas ofertadas em 2019/2. - Processo 
Seletivo para ingresso no Programa de Pósgraduação Stricto 
Sensu em Gestão Integrada do Território, nível de Mestrado 
Acadêmico Interdisciplinar, da Universidade  
Vale do Rio Doce – UNIVALE.GIT em março 2020  
(conforme edital Univale - 063-2019), publicado em setembro 
de 2019. Participaram do processo seletivo 29 candidatos e 
destes, 19 foram aprovados. Matricularam-se 18 alunos, sendo 
7 egressos da Univale.  
 Vale destacar que dos 10 alunos que cursaram disciplinas 
isoladas em 2019/2, 05 foram aprovados neste processo seletivo 
e ingressaram no Programa GIT.  

 

  
  

  

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/módulos, 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 32).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Incentivo para implantação dos Centros Acadêmicos 
nos demais cursos.  
- Garantia da aderência das AC à formação geral e 
específica do discente.  
- Regulamentar as Atividades Complementares no 
âmbito de todos os cursos de graduação e pós-graduação.  
- Já estão regulamentadas as AC nos cursos de 
enfermagem e nutrição.  
- Conscientizar os alunos que a melhor forma de 
aprender é ensinar.  

- Verificar a possibilidade de 
os temas  transversais 
 serem desenvolvidos como 
temáticas nas atividades 
complementares.  
- Propor que as Atividades 
Complementares sejam realizadas 
intercursos.  
- Criar no portal da UNIVALE 
mecanismos para regulação, gestão e 
aproveitamento das AC’s que se 
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- Ações diversas envolvendo o corpo docente e 
discente do Direito, tais como: aula magna, aula integrada, 
atividades  

configuram como relevantes para 
formação do aluno.  

práticas, palestras, dentre outras.  (Contribuição do direito) - 
Divulgação de vagas em estágio, oportunização de atividades 
complementares na forma de palestras, capacitações e 
treinamentos nas dependências do Campus I, aos estudantes 
do curso de Ciências Contábeis.  
- Promoção na Universidade de Minicursos, palestras 
e atividades complementares aos alunos.   
Divulgação de atividades complementares oferecidos pelos 
parceiros, tais como empresas de pesquisa e de extensão 
rural.  
- Atualização  do  regulamento  de 
 Atividades  
Complementares do curso de Engenharia Civil e Ambiental 
com ampliação de possibilidades a serem aceitas como AC e 
limitação da carga horária total por atividade visando a 
diversificação das atividades realizadas pelos estudantes.  
- Realizar atividades complementares em parceria 
com outros cursos.  
- Otimizar  a  forma  de  registro 
 das  atividades complementares.  
- Estabelecer de forma clara e precisa o regulamento 
das atividades complementares, bem como indicar aos 
alunos o professor responsável e horário propício de 
atendimento. - Publicação do Edital 053/2019 - Seleção de 
projetos de pesquisa para o primeiro semestre de 2020, e 
aprovação de 10 projetos novos, envolvendo pesquisadores e 
professores vinculados a diferentes cursos de graduação.   
- Realização do 17° SIMPÓSIO DE PESQUISA e  
INICIAÇÃO  CIENTÍFICA  –  UNIVALE  “Políticas 

Públicas e os desafios da pesquisa no Brasil ” no período de 
25 a 27 de setembro de 2019. Participaram do evento 
estudantes de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu, 
docentes e pesquisadores da UNIVALE e de outras 
Instituições de Ensino Superior, interessados em conhecer 
e/ou apresentar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão das 
diferentes áreas do conhecimento, relacionadas às diversas 
temáticas abordadas nesta edição. Foram contabilizadas 464 
inscrições, sendo 108 na categoria de “ouvintes” e 356 na 
categoria de “apresentação de trabalho”.  
  

-Criação de incentivo para estimular 
os alunos a participarem das 
monitorias, como: desconto na 
mensalidade do curso, oferecimento 
de vale transporte e outros.  
- Dar aos alunos que 
participaram em algum momento de 
um programa de monitoria dentro do 
curso, certificados de honrarias e 
créditos que darão mais peso ao seu 
diploma e currículo. Inclusive poderia 
ter anexado ao diploma, uma carta que 
mostre todas as atividades realizadas 
pelo aluno.  
- Tecnologias avançadas na 
computação das horas 
complementares, bem como na 
certificação.  
- Conscientizar os alunos no 
que concerne ao estágio e ACC’s, por 
meio de orientações, em sala de aula, 
aos estudantes do curso de C.  
Contábeis.  
- Propor viagens culturais entre 
os cursos.   
- Promoção de atividades 
complementares integradas entre os 
cursos de Agronegócio, Agronomia e 
Medicina Veterinária.  
- Manter a oferta dos editais 
para seleção de Projetos de pesquisa.  
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Objetivo 7  - Diminuir a evasão de  alunos pelo baixo desempenho acadêmico.   
 Meta: Manter ações de nivelamento que propiciem taxa de evasão por questões acadêmicas 
inferior a 8%. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 32 e 33).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
-Orientamos aos NDE´s dos cursos a importância do 
acompanhamento sistematizado das avaliações 
realizadas e do feedback aos estudantes.  
- Oferta do Programa de Aprimoramento Acadêmico.  

-Acompanhar os cursos quanto aos instrumentos 
criados visando a melhoria da aprendizagem em 
função das avaliações realizadas.  

-Desenvolvimento de oficinas com cursos do Núcleo da 
Saúde Tema: Acolhimento aos alunos e nível de 
conhecimento dos ingressantes - o que fazer? Com 
proposição de estratégias para diminuir a evasão dos 
estudantes.    
- Revisão pedagógica dos planos de ensino dos 
diversos cursos de pós-graduação lato sensu no 
momento de elaboração.  
- Acompanhamento das atividades dos cursos de 
pósgraduação lato sensu a distância no AVA, com 
revisão de prazos conforme desempenho dos 
estudantes.  
- Orientação aos coordenadores de curso para o 
acompanhamento do desempenho acadêmicos dos 
estudantes.  
- Não permitir a desistência de um estudante sem 
prévia conversa e orientação da coordenação dos 
cursos.  

-Instituir  e/ou  consolidar  o 
 Conselho Acadêmico.   
- Instituir um programa de aprimoramento 
acadêmico que atenda às especificidades dos 
cursos ofertados na modalidade a distância.  - 
Revisar planos de ensino conforme avaliação de 
resultados acadêmicos.  
- Criar um instrumento online para que o 
aluno responda ao solicitar o trancamento/ 
transferência do curso para acompanhamento 
dos dados.  
  
  
  

  

  
  

Objetivo 8   - Garantir a execução das ações de política de Internacionalização  
Meta: Estabelecer pelo menos um convênio internacional por ano que proporcione 
oportunidades de internacionalização para a graduação e pós-graduação. (Consultar Ações 
e Indicadores de desempenho do PDI – página 33).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Criação do Núcleo de internacionalização com definição 
de seu regulamento  
- Oferta de disciplinas em outras línguas  
- Incentivo a internacionalização através de programas e 
projetos de ensino, nos âmbitos da extensão e pós-graduação lato 
sensu. -Aguardando retorno da proposta enviada em abril 2019 
para acordo geral de cooperação entre a Universidade de Lisboa e 
a Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  
-Aprovação do Regulamento do Núcleo de Internacionalização da 
Univale.  
- Evento com palestrante do Canadá (parceria Antares). 
Verificar com curso de Farmácia Prof. Rafael e Zeina.  
- Reunião com integrantes do Consulado Americano e 
Polícia Federal visando esclarecimentos sobre as possibilidades 
de ida de docentes e discentes para USA (23/10 2019).  
- Bolsistas de Iniciação Científica, alunos do Curso de 
Medicina da Univale realizaram intercâmbio internacional:  
1- Gabriel Coimbra Carvalho Schuwarten, bolsista de 
iniciação científica do Núcleo de Estudos sobre o 
Desenvolvimento Regional - NEDER, aluno do curso de 
Medicina Univale. Período do intercâmbio: junho a novembro de 
2019  
No período de 01 a 7 de agosto de 2019, participou em Taipei, 
Taiwan do evento IFMSA 68th August Meeting - General 
Assembly, que é a Assembleia Geral da IFMSA - a maior 
organização estudantil do mundo, parceira da ONU - na qual  

- Definição dos fluxos para 
ações de internacionalização.  
- Levantamento de 
professores e alunos envolvidos em 
ações internacionais.  
- Levantamento de Projetos 
de Pesquisa desenvolvidos em 
parceria com instituições 
internacionais. - Definição de 
formatos de registros das ações e 
parcerias internacionais. - 
Viabilidade de parceria para oferta 
de cursos de línguas.  
- Criar um fluxo para o 
Núcleo de Internacionalização 
capaz de promover a:  
• Interlocução dos acadêmicos da 

graduação e da pós-graduação em 
atividades de ensino 
aprendizagem para além das  
fronteiras do próprio país;  

• Desenvolvimento de formação e 
qualificação que preparem os 
discentes para o mundo  
globalizado/internacionalizado; e, 
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cada um dos mais de 100 países membros envia sua delegação. 
Vale ressaltar que acontece um processo de seleção nacional para 
composição da delegação brasileira para o evento. Foram 
selecionados apenas 12 estudantes brasileiros.    Durante o evento 
são votados documentos e políticas de funcionamento da 
Federação, acontecendo também treinamentos sobre diversos 
temas entre eles: inteligência artificial aplicada no contexto 
médico; estratégias para superação de barreiras em health 
workforce; entre outros. Em Tawuan foi eleito para comissão 
organizadora do próximo evento que acontecerá no Brasil em 
2020.   
- Durante os meses de agosto e setembro realizou coleta de dados 
para a pesquisa “Território, migração e saúde: a circulação das 
doenças infectocontagiosas e crônicas entre origem e destino. 
Leste de Minas Gerais e EUA”, coordenada pela Professora Sueli 
Siqueira. Foram coletados dados com imigrantes brasileiros 
residentes nas cidades de Miami e Boston (USA), principalmente 
mulheres, a respeito dos seus meios de acesso à saúde, histórico 
patológico pregresso e adquirido durante o processo migratório.    
No dia 9 de setembro de 2019 embarcou para Luqa, Malta onde 
realizou um curso de inglês na International House Malta, 
retornando para o Brasil no dia 8 de novembro de 2019.   
 2- Ariana Pinheiro Caldas, bolsista de iniciação científica 
orientada pela Profa. Elaine Carlos Scherrer Ramos no projeto de 
pesquisa “AVALIAÇÃO IN VITRO DO EFEITO  
CITOTÓXICO DE DERIVADOS DO ÁCIDO URSÓLICO”.       
No dia 01/07/2019 realizou uma atividade internacional, onde 
apresentou como forma de palestra livre, sobre seu tema da 
iniciação científica: Efeitos dos derivados do Ácido Ursólico na 
Universidad de Oviedo - Oviedo/Espanha. Nesse período foi 
convidada a conhecer o campus e a realizar algumas atividades 
extras disponíveis, como práticas hospitalares no Hospital  
Universitário de Astúrias em radiologia, pediatria e homecare. 
Retornando ao brasil dia 23/07/2019 para ás atividades regulares 
de sua universidade no Brasil.  
No dia 11/12/2019 a aluna realizou uma atividade internacional, 
na University of New Castle, New Castle/Austrália, sendo 
aprovada por meio do envio de carta motivacional como convite 
para ser aceita,  fazendo parte como assistente de pesquisa no 
estudo científico: Austism - Now I am happy because I can see 
you are happy. Realizou também práticas hospitalares na área de 
psiquiatria no Mater hospital, Educare, Hunter Mental health 
Hospital. Finalizou suas atividades dia 7/01/2020 e regressou ao 
Brasil para atividades regulares de sua universidade.  
- Participação internacional do Núcleo de Estudos sobre o 
Desenvolvimento Regional - NEDER, coordenado pela Profa. 
Sueli Siqueira, em atividades de pesquisa.   
Projeto de Pesquisa: Famílias Transnacionais: Gênero e 
Educação.   
Pesquisa Multicêntrica com equipe interdisciplinar.   
Período: 01/2019 a 12/2022  
Objetivos: investigar as estratégias educacionais das famílias  

 Realização de convênios e 
acordos de cooperação com 
mobilidade discente e docente 
firmados com outras instituições 
nacionais e internacionais.  

- Buscar novas parcerias 
internacionais tendo em vista a 
aprovação do Núcleo de  
Internacionalização.  
- Incentivar e mediar a 
participação de alunos em 
intercâmbios internacionais.  
- Planejar num evento da 
Univale para divulgar as 
informações do Núcleo de 
Internacionalização.  
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nos espaços sociais transnacionais entre o Brasil e a Alemanha, 
articulando gênero e educação. A pesquisa utilizará de métodos 
de investigação multisituada com redes sociais e familiares e um 
survey nos locais (origem e destino).   
A equipe é formada por pesquisadores das universidades:  
Universidade do Estado de Santa Catarina - Gláucia de Oliveira  
Assis, Francisco Canela, Silvia Maria Favero, Helena Dedecek 
Gertz  
Universidade Vale do Rio Doce - Sueli Siqueira  
Universität Hamburg - Sara Fürstenau, Westfälische Wilhelms  
Universität Münster - Javier A. Carnicer.  
- Projeto PROBRAL – É um programa de apoia à projetos 
conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos brasileiros e 
alemães vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou 
Pesquisa. O programa é resultado da parceria entre a Capes e o 
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD).  
- Em dezembro junho de 2018 submetemos uma proposta 
de pesquisa sob a coordenação da prof. Drª Glaucia de Oliveira 
Assis da Universidade do Estado de Santa Catarina (Pesquisadora 
parceira de várias pesquisas desenvolvidas no NEDER/GIT) do 
Projeto de pesquisa: Famílias Transnacionais: Gênero e 
Educação. O convite para participar da equipe se deve ao fato de 
sermos parceiros de longa data sobre a temática da migração 
internacional e já desenvolvermos um projeto de pesquisa 
aprovado pela CONSEP “Famílias Transnacionais. Novas 
características das migrações contemporâneas” que se constitui 
em um subprojeto do Projeto enviado ao PROBAL. Em dezembro 
de 2018 o projeto foi submetido a plataforma SICAPES e 
aprovado em dezembro de 2018 para execução no período de 
janeiro de 2019 a janeiro de 2022.   
Destacamos a importância da participação em projetos de 
pesquisa internacional e vínculos como outras universidades do 
Brasil e exterior para o Programa Gestão Integrada do Território.  
Nos dias 22 a 25 de outubro de 2019 a equipe brasileira reuniu em 
Florianópolis para definição das estratégias de campo da pesquisa 
na Alemanha e no Brasil. No período de 31/10/2019 a 08/11/2019 
a equipe brasileira e alemã reuniu na Universidad de Hamburg 
para finalização das estratégias da pesquisa de campo e realização 
de um workshop.   

 

  
  

Objetivo 9   - Compatibilizar a oferta de cursos presenciais e a distância com o 
aproveitamento de recursos existentes, a infraestrutura instalada, a viabilidade/estabilidade 
financeiras e as novas demandas do mercado.   
Meta 1: Adequar o portifólio de cursos de graduação presenciais e a distância, para fortalecer 
as áreas com maior demanda e a infraestrutura instalada (Consultar Ações e Indicadores de 
desempenho do PDI – página 34).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Abertura de Polo de Educação à Distância em Belo  - Analisar a demanda dos cursos na modalidade  
Horizonte – MG.  
- Realização de estudos e elaboração de projeto 
para oferta de cinco novos cursos de graduação a 
distância: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
Ciências Contábeis, Design Gráfico, Gestão do 
Agronegócio, Pedagogia.  
- Oferta dos cursos de Desing Gráfico, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Pedagogia, Ciências 
Contábeis e Gestão do Agronegócio – todos na 
modalidade EaD  
- Oferta do Curso de Medicina Veterinária a 
partir da demanda apresentada pela União Ruralista e 
demais instituições dessa área na cidade.  

EaD na sede e no polo para definição do nosso 
portfólio.  
- Analisar a demanda dos cursos 
presenciais.  
- Analisar os dados do censo escolar para 
compreender a demanda regional.  
- Construção de um portfólio institucional 
para abertura de polos.  
 -Realizar estudo de mercado detalhado no 
intuito de conhecer melhor as demandas e 
públicos para os cursos de EaD.   
- Realizar planejamento estratégico para 
maior captação de alunos para os cursos de EaD.  
  

  

Meta 2: Prospectar, sempre que possível, novos cursos de graduação presenciais e a distância, 
assim como abertura de polos de educação a distância para atender 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 34 e 35).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Construção das matrizes dos novos 
cursos. - Adequação da infraestrutura institucional 
para atendimento aos novos cursos.  
- Realização de estudos prospectivos e 
análise de cenários para garantir a oferta e 
execução dos novos cursos e novos polos.  
- Abertura do polo EaD Univale em Belo 
Horizonte.  
- Capacitação de docentes e equipes para 
atuar nos novos cursos e polos.  
- Implantação de infraestrutura em 
consonância com os referenciais de qualidade e as 
necessidades dos cursos e polos  

- Realizar estudos prospectivos e análise de 
cenários para garantir a oferta e execução dos novos 
cursos e novos polos;  
- Elaborar os projetos pedagógicos dos novos 
cursos;  
- Capacitar docentes e equipes para atuar nos 
novos cursos   
- Capacitar equipes dos polos;  
- Implantar infraestrutura em consonância 
com os referenciais de qualidade e as necessidades 
dos cursos e polos.  
- Construção de um tutorial para orientação 
dos fluxos de procedimentos para os polos.  
- Criar manuais e tutoriais de funcionamento 
do polo.  
- Realizar pesquisa de mercado para abertura 
de novos cursos e polos.  
- Fomentar novas parcerias para criação de 
polos  

  

Meta 3:  Adequar a vagas dos cursos já existentes, observando o desenvolvimento regional e 
a demanda percebidas nos processos seletivos.  (Consultar Ações e Indicadores de 
desempenho do PDI – página 35).  
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )     NÃO   (     )   EM PARTE   (  X   )  
  

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Análise das vagas ofertadas nos cursos e 
readequação de acordo com a realidade regional 
de demanda  
- Realização de estudos para análise de 
abertura  

- Realizar estudos prospectivos e análise de 
cenários para garantir a adequação de vagas; - 
Buscar conhecimento externo sobre demandas 
relacionadas à modalidade a distância;  

dos novos cursos, gerando novas vagas.  
- Adequações de infraestrutura tecnológica 
conforme as necessidades de cada novo curso 
ofertado.  

Readequação do setor de Marketing e comunicação 
da Universidade para melhor compreensão de 
nosso mercado e adequação de nosso processo de 
venda e captação.  
- Realizar pesquisa de mercado e avaliação 
interna para melhor adequação das vagas.  
- Acompanhamento dos processos de  
integração do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
com o Sistema de Gestão Acadêmica da Univale.  

   
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE  

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  
RELATO AVALIATIVO -  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.  
  

POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS 

CURSOS DE PÓS - GRADUAÇÃO “LATO SENSU“ PRESENCIAL E A DISTÂNCIA   

Objetivo:  contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos 
dentro do Programa de Educação Continuada.  
 Meta 1: Ofertar cursos de pós-graduação ”Lato sensu” presencial e a distância, por área de 
conhecimento relativa aos cursos de graduação da UNIVALE conforme pesquisa de mercado 
e demanda. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 36).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Início das tratativas para parceria e oferta de cursos de 
Pós- 
Graduação Lato Sensu no curso de Odontologia  
- Realização de Pesquisa de mercado com nossos alunos 
formandos.  
- Definição de política de desconto a egressos e 
conveniados - Venda de cursos in company.  
- Incentivo para consolidação de novas parcerias e oferta 
de curso de pós-graduação lato sensu presencial e a distância. - 
Pesquisa de intenção com os estudantes e corpo docente de 
graduação para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. - 
Implementação de 21 novos cursos de pós-graduação lato 
sensu.  
- Continuidade da oferta de 08 outros cursos de pós-
graduação lato sensu.  
- Proposta de novos cursos de pós-graduação lato sensu a 
distância para 2019:  

• Análises clínicas e gestão de laboratório  
• Cosmetologia  

- Aprimorar o processo de 
divulgação, venda e captação dos cursos 
de Pósgraduação lato sensu  
Busca de parceria para viabilizar a 
oferta de cursos de pós-graduação lato 
sensu  
- Manter a pesquisa de mercado 
com nossos formandos  
- Manter política de descontos 
aos nossos egressos e conveniados. - 
Buscar venda de cursos com turma 
fechada – in company  
- Oferta de aulas curtas e on line 
gratuitas para venda dos cursos.  
- Fomentar novas parcerias.  
- Realizar estudos prospectivos 
das necessidades de qualificação das 
empresas da região.  

• Direito civil, processo civil  
• Direito do trabalho e previdenciário e práticas  
• Direito público com ênfase em gestão pública  
• Psicologia/psicanálise:  clínica  com  crianças 

 e adolescentes  
• Tecnologias educacionais e educação a distância  

- Proposta de novos cursos de pós-graduação lato sensu a 
distância para 2020:  

• Direito penal e processo penal  
• Direito previdenciário  
• Direito público ênfase advocacia pública  
• Docência dos anos iniciais do ensino fundamental: 

ciências da natureza e matemática  
• Docência dos anos iniciais do ensino fundamental:  

ciências humanas e português  
• Farmácia clínica e prescrição farmacêutica  
• Gestão de negócios  
• Gestão em saúde pública  
• Perícia contábil  

- Ofertar ao menos um curso de 
extensão por grande área (humanas, 
exatas e da saúde), gratuito para os 
estudantes dos últimos períodos, como 
estratégia de divulgação dos cursos de 
pós-graduação lato sensu.  
- Realizar estudos prospectivos 
das necessidades de qualificação no 
mercado e das empresas da região para 
proposição de novos cursos a distância.  

  

 Meta 2: Fazer a Gestão Integrada dos procedimentos acadêmicos da Pós-graduação. 
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 36 e 37).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Análise dos fluxos nos setores para 
inscrição e matrícula na Pós-graduação.   
- Participação em treinamento institucional 
para a utilização do sistema TOTVS.  
- Participação em reuniões e nos 
treinamentos para implantação de um novo 
sistema de gestão acadêmica.   
- Acompanhamento dos processos de 
integração do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
com o Sistema de Gestão Acadêmica da Univale.  

- Aprimorar os fluxos junto aos setores para 
viabilizar agilidade no processo de matrícula.  
- Buscar diversificar as formas de pagamento 
para serem todas on line e com agilidade.  
- Implantação do Sistema TOTV’s para Pós- 
Graduação.   
- Implementar o sistema TOTVS para as 
atividades acadêmicas de pós-graduação.  
Monitorar e desenvolver novas funcionalidades para  o 
AVA Univale de forma integrada ao sistema de gestão 
acadêmica.  

  
  

  

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE  
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  

RELATO AVALIATIVO - 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.  
  

POLÍTICAS PARA ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO ADMINISTRATIVAS PARA OS  
CURSOS DE PÓS- GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”  
  

Objetivo:  Contribuir para a qualificação de recursos humanos através da oferta de cursos 
de pós-graduação “Stricto Sensu “  
 Meta: Buscar convênios e estruturação para a implementação de cursos de Mestrado e 
Doutorado nos programas de pós-graduação, especialmente a partir de áreas consolidadas 
de pesquisadores ligados aos cursos de graduação ou grupos interdisciplinares. (Consultar 
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 37 e 38).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Construção do Planejamento Estratégico da Pesquisa para 
identificar a demanda stricto sensu  
- Nomeação de Grupo de Trabalho para análise e definição 
do tipo de curso e área para oferta de Mestrado e Doutorado  
-Nomeação de Comissão para elaboração do APCN do novo 
mestrado interdisciplinar em Saúde, Meio Ambiente e Inovação.   
- Convênio com o IFMG para colaboradores.  
- Definição de Política de descontos.  
- Incremento de Bolsas para iniciação científica  
- Contratação de dois novos professores qualificados para 
colaboração no Mestrado GIT  
- Implementação de Acordo de Cooperação Nº 02/2019 
entre o Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia De 
Minas Gerais (IFMG), Campus Governador Valadares e a 
Fundação Percival Farquhar Mantenedora da Universidade Vale 
do Rio Doce - Univale/FPF para a Cooperação entre as partes, em 
regime de mútua colaboração, sem transferência de recursos 
financeiros visando a implementação, consolidação e execução 
compartilhada do Projeto de colaboração de professores do IFMG 
campus de Governador Valadares ao corpo docente do Mestrado 
em Gestão de Integrada do Território da UNIVALE/FPF. 
Vigência: 22/03/2019 a 21/03/2023. Fundamento Legal: Lei nº 
8.666/93, Resoluções e Normas internas das partes envolvidas. 
Data da Assinatura: 21/03/2019. - Realização do Planejamento 
Estratégico da Pesquisa e Pósgraduação Stricto Sensu da Univale 
para definição das ações empreendedoras e defensivas, seguida da 
elaboração das diretrizes para os quatro anos cobertos por tal 
Planejamento, frente a análise do cenário composto pelos 
ambientes externos e internos.  01 e 02 de agosto/19.   
-Nomeação de grupo de trabalho (GT) para estudo de proposta de 
oferta de curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado da 
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. Portaria 
UNIVALE: 071/2019 - 23/10/2019. Este grupo foi constituído 
por professores procedentes de diferentes áreas do conhecimento 
e inseridos em cursos que possuem envolvimento com a pesquisa. 
No dia 20/11/19 apresentaram o relatório das atividades e 
apresentaram a proposta de oferta do novo curso de Pós-
graduação Stricto Sensu: Mestrado Profissional  

- Convênio com UFJF para 
novos colaboradores institucionais 
na pesquisa.  
- Nomeação de Comissão 
para construção do APCN do 
Doutorado do GIT  
- Construção  do 
 APCN  do  
Doutorado do GIT com ações de 
publicação em conjunto  
- Construção do APCN do 
Mestrado Interdisciplinar em Saúde, 
Meio Ambiente e Inovação  
- Buscar o incremento das 
quotas de bolsas de pós-graduação 
disponibilizadas para a  
Universidade Vale do Rio Doce – 
Univale pelos órgãos de fomento - 
Analisar e buscar ações para obter 
nota 4 no programa existente junto à 
avaliação Coleta;  
- Implantação do Sistema 
Acadêmico TOTV’s para o  
Mestrado e Doutorado.  
- Finalização e 
implementação do instrumento de 
avaliação das atividades de 
Iniciação Cientifica. - Manter a 
publicação dos editais para o 
Programa de Mestrado em Gestão 
Integrada do Território (GIT)  
- Submissão do APCN do 
curso de  
Pós-graduação Stricto Sensu- 
Mestrado Profissional 
Interdisciplinar em Saúde, 
Ambiente e Inovação da Univale – 
2021.  
- Implantação do novo 
sistema de registro acadêmico 
TOTVS que possibilitará a melhoria 
do processo  
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Interdisciplinar em Saúde, Ambiente e Inovação.  
- Nomeação da comissão responsável pela construção do 
APCN do curso de Pós-graduação Stricto Sensu- Mestrado 
Profissional Interdisciplinar em Saúde, Ambiente e Inovação da 
Univale, conforme Portaria UNIVALE:076/2019 – 29/11/2019.  O 
APCN tem previsão de submissão em 2021.   
- Realização do 17° SIMPÓSIO DE PESQUISA e 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – UNIVALE “Políticas Públicas e os 
desafios da pesquisa no Brasil ” no período de 25 a 27 de setembro 
de 2019. Participaram do evento estudantes de graduação, pós-
graduação lato e stricto sensu, docentes e pesquisadores da 
UNIVALE e de outras Instituições de Ensino Superior, 
interessados em conhecer e/ou apresentar trabalhos de pesquisa, 
ensino e extensão das diferentes áreas do conhecimento, 
relacionadas às diversas temáticas abordadas nesta edição.   
- Processo Seletivo para ingresso no Programa de Pós- 
graduação Stricto Sensu em Gestão Integrada do Território, nível 
de Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, da Universidade Vale 
do Rio Doce – UNIVALE.GIT em março 2019 (conforme edital 
Univale 082-2018). Participaram do processo seletivo 24 
candidatos sendo 13 egressos da Univale.  Dos 21 aprovados, 14 
matricularam-se, sendo 9 egressos da Univale.   
- Reativação da oferta de disciplinas isoladas, com a 
publicação do Edital nº 038/2019 - Programa de Mestrado em 
Gestão Integrada do Território (GIT) – seleção de alunos especiais 
e alunos externos para disciplinas isoladas – 2º semestre de 2019, 
publicado em 05/07/2019, o que possibilitou a captação de alunos 
para o referido programa.  
Um total de 10 alunos matricularam-se e cursaram as disciplinas 
ofertadas em 2019/2.   
- Processo Seletivo para ingresso no Programa de Pós- 
graduação Stricto Sensu em Gestão Integrada do Território, nível 
de Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, da Universidade Vale 
do Rio Doce – UNIVALE.GIT em março 2020 (conforme edital 
Univale - 063-2019), publicado em setembro de 2019. 
Participaram do processo seletivo 29 candidatos e destes, 19 
foram aprovados. Matricularam-se 18 alunos, sendo 7 egressos da 
Univale.  Vale destacar que dos 10 alunos que cursaram 
disciplinas isoladas em 2019/2, 05 foram aprovados neste 
processo seletivo e ingressaram no Programa GIT.  
- Oferta dos minicursos ministrados por professores do GIT 
e com vagas para graduação  
- Campanha publicitária do GIT para divulgação do 
programa.  
- Eventos de comemoração dos 10 anos do GIT.  
- Aumento no número de Projetos de Pesquisa aprovados no 
Edital 053/2019 - Seleção de projetos de pesquisa para o primeiro 
semestre de 2020, envolvendo novos pesquisadores, professores 
vinculados a diferentes cursos de graduação.  - 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.  

de gestão e acompanhamento da 
pós-graduação.    
- Aumentar o número de alunos 
matriculados em disciplinas isoladas 
no Programa de Mestrado em 
Gestão Integrada do Território 
(GIT), possibilitando assim a 
captação de alunos para o referido 
programa.  
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- 
 

- 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 012/2019 – PIBIC 
UNIVALE; UNIVALE 011/2019 – PIBIC FAPEMIG e  
UNIVALE 021/2019 – Prestadores de Serviço Voluntário.  
- Aprovação da Política de Pesquisa e de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da Univale, conforme resolução CONSUNI 
046/2019 – 11/11/19  
- Aprovação do novo Regulamento do Programa de Pós- 
Graduação Stricto Sensu Interdisciplinar em Gestão Integrada do 
território – GIT, conforme Resolução CONSUNI 061/2019 
16/12/2019.  
- Em comemoração dos 10 anos do Programa de Pós- 
graduação Stricto Sensu em Gestão Integrada do Território, nível 
de Mestrado Acadêmico Interdisciplinar, da Universidade Vale 
do Rio Doce – GIT Univale, foram realizadas diversas atividades 
e minicursos visando a capacitação de docentes e discentes, bem 
como a divulgação do referido programa:  
- Curso de pesquisa qualitativa em saúde - Profa. Efigênia  
Ferreira e Ferreira (19,20 e 21/03/2019)  
- Evento comemorativo oficial dos 10 anos - 22/03/19.  

     Lançamento do selo comemorativo e mesa redonda com a 
participação dos palestrantes Prof. Dr. Haruf Salmen Espíndola 
(Univale), Prof. Dr. Bráulio Magalhães Santos (UFJF/GV) e  
Dr. Leonardo Castro Maia (Promotor de Justiça do Estado de 
Minas Gerais).  

- Evento: Integração Serviço e Pesquisa na Saúde Indígena - 
10/05/2019 A organização do referido evento foi coordenada 
pelo Núcleo de Pesquisa Saúde, Indivíduo e Sociedade (SAIS). 
Nessa       oportunidade, os pesquisadores Roberto  

Carlos de Oliveira (Universidade de Brasília – UNB) e Belinda 
Nicolau (Universidade McGill – Canadá) compartilharam suas 
trajetórias e experiências no campo da pesquisa. Participaram 
também os representantes da saúde indígena Fernando Pessoa 
de Albuquerque (Secretaria Especial de Saúde Indígena – 
Brasília DF) e Rodrigo Venâncio da Silva (Distrito Sanitário 
Especial Indígena Minas Gerais e  
Espírito Santo – DSEI/MGES - Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI) - Governador Valadares, MG).  
Participaram alunos e professores de todos os cursos da área da 
saúde da UNIVALE, mestrandos e egressos do GIT, 
doutorandos do DINTER e profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde, não sendo necessária inscrição prévia. No 
período vespertino, aconteceu um segundo momento com a 
presença destes representantes da saúde indígena e a gestão 
superior da UNIVALE, para viabilizar a retomada do convênio 
entre estes dois segmentos. Tal convênio/parceria poderá 
possibilitar a criação de novos campos de pesquisa para o GIT, 
bem como a inserção de estagiários da graduação em novos 
cenários de prática.   
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- Aula magna do GIT – 30/08/2019.  Palestra com a Prof.ª. 
Marina de Oliveira Penido, da Universidade Federal Fluminense 
do Rio de Janeiro. Tema: Desterritorialização no desastre-crime 
da Samarco: dos territórios ao corpo-território.  
- Minicursos:   
Atividade: Oficinas Territórios Educativos  
Dia e Horário: Quarta-feira e Quinta-feira, 11 e 12/9/19, de 8 às 
horas.  
Local: Polo da UAB/Colégio Estadual  
Dia e Horário: Sexta-feira, 13/9/19, de 8 as 16 horas.  
Local:  Escola Municipal Adelina Realina/Santo Antônio do 
Port Responsável: Profa. Dra. Maria Celeste R. F. de Souza.  

   Atividade:  Curso  Intensivo  em  Geoprocessamento  e  
Cartografia (30h/8 Semanas)  

Dia e Horário: Quinta-feira, de 18 às 22 horas.   
Período: 19/9 e 21/11/19  
Local: Campus 2 da Univale  
Responsável: Prof. Dr. Thomas Werner Jeffré.  
Atividade: Oficina Ensino Superior e Território.  
Dia e Horário:  Quinta-feira, 3/10:/19 Turma A de 13 às 17 h; 
Turma B de 18 às 22h.  
Local: Campus 2 da Univale.  
Responsável: Profa. Dra. Maria Celeste R. F. de Souza; Profa. 
Dra. Eunice Mª N. Nonato.  
Atividade: Oficina Territórios Educativos para Estudantes de 
Pedagogia.  
Dia e Horário: Sábado, 5/10, de 8 às 12 horas.  
Local: PVA, campus 2 da Univale.  
Responsável: Profa. Dra. Maria Celeste R. F. de Souza e Wildma 
Mesquita.   
Atividade: Oficina Aberta sobre Pesquisas em Educação e 
Território  
Dia e Horário: Quarta-feira, 9/10: Turma A de 13 às 17 h; Turma 
B de 18 às 22h.  
Local: Campus 2 da Univale.  
Responsável: Profa. Dra. Maria Celeste R. F. de Souza; Imirene 
Lodi dos santos.   

- Curso de Pesquisa com Métodos Mistos (09 e 10/10/19) 
Prof. Roberto Carlos de Oliveira (Universidade de Brasília – 
UNB) Atividade: IV Seminário Ligações Migratórias 
Contemporâneas:  
Brasil, Portugal e Estados Unidos   
Dia e Horário: 16/12/2019, de 16 às 20h30.  
Local: Campus 2 da Univale.  
Responsável: Drª. Sueli Siqueira  
Abertura: Dr. Haruf Salmen Espindola.  
Mesa Redonda 1: Migração Internacional  
Mediadora: Me. Sandra Nicoli (Univale)  
- O ir e vir de brasileiros em Portugal: cruzando gênero, 
família e Migração, ministrada por Dra. Gláucia de Oliveira Assis 
(Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC)  
- Migração de retorno de Portugal para o Brasil: uma 
tentativa de caracterização dos migrantes ministrado pelo Dr. 
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Romerito Valeriano (Centro Federal de Educação e Tecnologia de 
Minas  
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Gerais – CEFET-MG)  
- Mesa Redonda 2: Juventude e Violência  
Mediadora: Drª. Sueli Siqueira (Univale)  
- Juventude, exclusão e violência ministrada pelo Dr. 
Francisco Canela (Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC) - Juventude e violência, quem se importa? Ministrada 
pela Dra.  
Eunice Maria Nazarethe Nonato (Univale)  

 

  
  

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE  
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  

RELATO AVALIATIVO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL –  
PDI  

  

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

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 Universidade Vale 
do Rio Doce - UNIVALE no desenvolvimento de projetos de pesquisa / iniciação científica 
voltados para o estudo e resolução de problemas da região de influência da Instituição.  Meta: 
Integração de forma efetiva a participação entre 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 38 - 39).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Realização do 17° SIMPÓSIO DE PESQUISA E  
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – UNIVALE  “Políticas Públicas e os 
desafios da pesquisa no Brasil ” no período de  25 a 27 de setembro 
de 2019. Participaram do evento estudantes de graduação, pós-
graduação lato e stricto sensu, docentes e pesquisadores da 
UNIVALE e de outras Instituições de Ensino Superior, interessados 
em conhecer e/ou apresentar trabalhos de pesquisa, ensino e 
extensão das diferentes áreas do conhecimento, relacionadas às 
diversas temáticas abordadas nesta edição.  
- Realização da 4a edição do Seminário Integrado do Rio 
Doce (06 a 08/11/19) 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. O evento foi realizado em 
parceria com Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus GV o 
Instituto Federal de Minas Gerais/Campus GV, Rede  
Interinstitucional de Pesquisa Socioambiental – RIPS, Rede Terra  

Elaboração e implementação de 
um módulo de avaliação do GIT 
conduzido pela CPA.  
-Monitoramento da produção 
acadêmico-científica dos docentes 
do GIT.  
- Manutenção  das 
 ações realizadas.  
- Realização do 18º 
Simpósio de  
Pesquisa e Iniciação Científica da  
UNIVALE.  
- Criação de um repositório 
de trabalhos de científicos no site 
UNIVALE (dissertações de 
mestrado).  
- Estimular a produção 
científica em conjunto 
(professores, alunos  

Água/UFV-UFOP- UNIVALE, Fórum Permanente do Rio Doce, 
Centro Agroecológico Tamanduá, Ministério Público do Estado de 
MG e Comitê da Bacia do Rio Doce.  
- Incentivo à participação de docentes e discentes em eventos 
científicos internos e externos.  
- Participação de docentes como palestrantes em eventos de 
outras universidades nacionais e internacionais.  

e bolsistas de iniciação científica)  
  

  
  

Objetivo 2:  Promover a participação da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE no 
desenvolvimento de projetos artísticos e culturais.  

 Meta: Configurar a Universidade Vale do Rio Doce - 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 – páginas 40 e 
41).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias 
Propostas   
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- 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  
- Exposição  do  Museu  do  Contador  nos 
 eventos  
comemorativos do Curso de ciências Contábeis  
- Incentivo à participação em projetos e ações artísticoculturais.  
- Oferta de curso de extensão para formação do Coral da Univale. 
- Disponibilização de espaços na Univale para ações de 
desenvolvimento cultural e artístico de instituições artísticas e culturais.  
- Manutenção das sessões culturais na programação do 17º 
Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica (estão descritas 
detalhadamente no texto do Simpósio)  
- 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.   
- Edição, editoração e organização do livro Alpercata: formação 
histórica do território e paisagem urbana.   
-Lançamento do inventário de referências culturais de Governador 
Valadares.  
- Produção do livro Memórias e Histórias de Governador 
Valadares (1910-2019): sua formação territorial e o Parque Municipal 
Figueira do Rio Doce. Governador Valadares:  
Editora Univale, 2019. 121p.   ISBN: 
978.85.89046.76  
Para acesso gratuito ao livro, consultar o site:    

- Propor sessões 
culturais nos próximos 
Simpósios de Iniciação 
Científica, que visem a 
preservação da memória 
cultural e preservação da 
região.  
- Planejar calendário 
de arte e cultura integrado às 
ações da pesquisa e 
extensão.  
- Criação de um 
Coral de professores e 
funcionários da Instituição.  
- Melhorar e destacar 
com placas e projetos 
arquitetônicos os pontos 
históricos da Univale.  
- Propor atividade de 
resgate da memória cultural 
da contabilidade no 
município de Gov. 
Valadares na disciplinas 
Legislação e Ética 
Profissional , para alunos do 
Curso de Ciências 
Contábeis.   
 Aquisição de local 
apropriado para instalação 
fixa do Museu do  
Contador, no Campus I  
Promover exposições no 
Campus da Univale de 
Artistas da cidade, alunos e 
professores da 
Universidade.   
-Levantamento e divulgação 
da conexão das atividades 
rurais em consonância com 
a cultura regional. Mobilizar 
eventos artísticos-culturais 
envolvendo:  

1. Teatro Universitário  
2. Coral da Univale  
3. Dança da 3ª idade  

https://www.historiaeculturagovernadorvaladares.com/copiareferencias-
culturais-da-regi.    

 

  
  

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE  
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  

RELATO AVALIATIVO - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI  
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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.  
  

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO  - ADMINISTRATIVAS  
PARA A EXTENSÃO   
  

Objetivos:   
1:   Promover a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE na comunidade por meio de Projetos/ Atividades 
de Extensão preferencialmente de cunho interdisciplinar e que propiciem uma visão 
integrada da realidade social.  
2:   Atender, dentro da capacidade implantada, as demandas sociais da região de inserção da 
Universidade Vale do Rio Doce – 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 41 e 42).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Assimilação da política de curricularização 

da extensão na UNIVALE.  
- Elaboração do texto institucional para 

inserção nos PPC’s.  

- Assessoria aos colegiados e NDE’s dos 

cursos de graduação para implementação da 

curricularização da extensão.  
- Formação para professores visando o 

trabalho com a extensão curricular: trâmites, 

conceitos e formulários  
- Incentivo à participação dos professores e 

alunos em Programas, Projetos e Ações de 

extensão, visando o atendimento às demandas da 

comunidade, bem como a formação cidadã dos 

estudantes.  
- Mobilização para participação de docentes 
e discentes no Fórum de extensão.  

- Intensificar  a  integração 
 com  a  
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. - 

Definir, juntamente com GEPE e DISGI os 

processos de registro no Histórico dos estudantes. - 

Elaborar a cartilha ou similar, com orientações aos 

professores sobre as possibilidades (e trâmites) de 

curricularização da extensão.  
- Continuar atendimento de assessoria aos 

colegiados e NDE’s dos cursos de graduação para 

implementação da curricularização da extensão. - 

Propor à Assessoria de Comunicação a elaboração 

do calendário de eventos internos e externos 

semestralmente.  
- Propor continuamente estratégias de 
incentivo à  
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- Mobilização os cursos à participação em 

editais de captação de recursos.  
- Atualizar o Regulamento dos Setores de 
Ação Comunitária e Educação Continuada.  
- Realização do balcão da cidadania com 
envolvimento de diversos cursos.  
- Atendimento à população hipossuficiente, 
por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, 
oferecendo orientações e solução para questões 
fiscais concernentes à Receita Federal.  
-Projeto de extensão Horta orgânica e a 
comunidade. Ação extensionista do Dia de Campo 
para a comunidade rural. Ação no Projeto 
interdisciplinar CAIGE por meio da Horta 
terapêutica.  
- Formação, incentivo E acompanhamento 
das atividades de extensão como parte de 
determinadas disciplinas, efetivando a 
curricularização da extensão, nos moldes 
regulamentados pelo CNE.  
- Definição da Política de Extensão da 
Univale.  - Implantação processual em todos os 
cursos de graduação a curricularização da extensão 
trabalhando com o percentual de 10% da carga 
horária dos cursos com essa metodologia.  
- Realização anual do Fórum de Extensão da 
Univale.  
-Fomento para parcerias com os poderes públicos, 
organizações e instituições comunitárias, 
associativas e privadas que viabilizem sinergias 
para atividades conjuntas em benefício dos vários 
segmentos da sociedade.  
-Incentivo a articulação dos cursos com a 
comunidade, mediante adoção de convênios que 
propiciem campos de formação e de prestação de 
serviço.  
-Realização de convênio com a CIMDOCE e 
parcerias com a Comunidade Mãe de Deus, 
CASAI, Superintendência Regional de Saúde,  
Comunidade São Tarcísio, Município Capitão 
Andrade, etc.  

participação dos professores e alunos em 

Programas, Projetos e Ações de extensão, visando 

o atendimento às demandas da comunidade, bem 

como a formação cidadã dos estudantes.  
- Mobilizar constantemente a participação 

de docentes e discentes no Fórum de extensão.  
- Mobilizar continuamente os cursos à 

participação em editais de captação de recursos. - 

Continuidade nas ações ocorridas no balcão da 

cidadania, a fim de atender as demandas sociais, 

para que o aluno possa continuar exercendo o 

contato direto com atividades de extensão.   
- Entender as realidades e necessidades reais 

da comunidade, nas áreas específicas de cada 

curso.  
Abrir momentos de mesa redonda com a 

comunidade e demanda que a própria prefeitura de 

Governador Valadares possui.  
- Estender a oportunidade aos estudantes do 

curso de Gestão de Recursos Humanos para serem 

extensionistas no NAF, assim como os estudantes 

dos cursos de Ciências Contábeis e Administração 

de Empresas.   
- Propor projeto de extensão do Núcleo de 
Ciências e Tecnologia coordenado pelo ELO. - 
Realizar fóruns periódicos com a sociedade civil, 
discutindo temáticas específicas, tais como 
violência, educação, saúde, inclusão social, 
emprego.  
-Ampliar o fomento para parcerias com os poderes 
públicos, organizações e instituições comunitárias, 
associativas e privadas que viabilizem sinergias 
para atividades conjuntas em benefício dos vários 
segmentos da sociedade. - Incentivar a participação 
dos estudantes em ações de extensão não 
curricularizadas.  
Ampliar ações para atender às demandas sociais da 
região de inserção Univale.  
-Manter o percentual mínimo de 2% a cada ano de 
participação dos alunos em atividades de extensão 
não curriculares.  
Alcançar 100% dos alunos em atividades de 
extensão curriculares.  
- Desenvolver programas, projetos e atividades de 
extensão sustentados em parceria com instituições 
públicas e privadas.  

  

Meta 2: Adotar política de desenvolvimento da extensão com projetos autossustentáveis. 
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 42 e 43).  
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Cumprimento da Meta:   SIM     (     )     NÃO   (     )     EM PARTE   (  X  )  
  

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Incentivo a participação 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  
Publicação na Assessoria de Extensão  

- 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  
- 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.  
- 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 Relatórios de Direcionamento, Tomadas de Decisão Fundamentadas nas Avaliações dos 

Cursos para a Autoavaliação Institucional 2019.  

  

Curso: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS  

Coordenador: PROF.ME. LEONARDO GERALDO DOS SANTOS CARNEIRO  
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CURSO  

PROJETO  
PEDAGÓGICO  

EXTENSÃO  
PESQUISA  

ATIVIDADES  
COMPLEMENTARES  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:            O 
projeto Pedagógico do Curso, 
assim como as atividades de 
1Extensão, Pesquisa e 
Atividades Complementares 
precisam sofrer um novo 
alinhamento ao mercado para 
garantir a aderência das 
disciplinas e demais atividades.  
SUGESTÕES: Formar as turmas 
vindas da outra IE´s, que 
encerrou suas atividades, 
garantindo a estabilidade aos 
alunos quanto a execução das 
atividades que os mesmos 
desenvolviam na instituição de 
origem e na Univale.  

STATUS:  
1- As  
turmas estão em 
processo de 
formatura com 
término em  
20202.  
2- O NDE e  
Colegiado serão 
solicitados para o 
estudo do Projeto 
Pedagógico do   
Curso – 2020-1.   

 

 

PROVIDÊNCIAS: Iniciar o 
trabalho de realinhamento, do 
curso e demais atividades que o 
compõem,  ao mercado 
garantindo uma melhor 
aderência das propostas de 
trabalho às demandas 
mercadológicas.  

 

COORDENAÇÃO  

POSTURA E 
DESEMPENHO  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO: Melhorar a 
gestão do tempo e das atividades 
inerentes ao cargo oferecendo 
mais exclusividade ao curso.  
SUGESTÕES: Solicitar a 
unificação das salas de 
coordenação para o melhor 
aproveitamento da secretaria e 
apoio à coordenação.  
PROVIDÊNCIAS: Retomar o 
projeto de unificação das 
coordenações junto ao 
departamento de arquitetura e 
cursos de Direito e Contábeis.   

STATUS:  
1-Processo  
iniciado  em 
2019 2. 2-
Manutenção 
2020-1.  
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CORPO DOCENTE  

POSTURA  
DESEMPENHO  

E  PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  A  
Postura e o Desempenho 
dos professores é 
satisfatório e aderente a 
proposta atual do curso.  
SUGESTÕES: O 
realinhamento do Projeto 
Pedagógico do Curso 
oferecerá ao professor uma 
maior autonomia e 
aproximação com o 
mercado.   
PROVIDÊNCIAS: Tratar 
do realinhamento do 
Projeto Pedagógico do 
Curso assim que as últimas 
turmas do concluam o 

curso..  

STATUS:  1-
Mantendo as atividades 
2020-1 e 2. 2-Iniciar 
realinhamento do Projeto 
Pedagógico.  
20202.  

ESTRUTURA  
FÍSICA  

SALAS DE AULA   PONTO  A  SER 

APERFEIÇOADO:  
Melhorar as condições das 
salas de aula em termos de 
apoio ao professor.  
SUGESTÕES: Instalação 
de DATA-SHOW, telas de 
projeção e sistemas de som 
fixos nas salas. Instalação 
de recipientes de coleta 
seletiva nas salas.  
PROVIDÊNCIAS:  

STATUS:  1-Em 

acompanhamento.  

 

  

Monitorar a solicitação de 
instalação junto a Direção e 
Mantenedora. Incluir essa 
demanda no  
Planejamento Estratégico 

dos curso  
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  EQUIPAMENTOS   PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Instalação  de 
DATASHOW/TV,  e 
sistemas de som fixos nas 
salas.  Melhoria 
 dos laboratórios 
 de informática.  
SUGESTÕES: Instaurar 
um plano de adequação dos 
equipamentos nas salas de 
aula.  
Criar  parcerias 
 com fornecedoras 
 de computadores 
 para  um plano 
de atualização das 
máquinas.  
PROVIDÊNCIAS: Incluir 
essa demanda no 

Planejamento Estratégico 
dos curso.  

  

  

LABORATÓRIO   
/AULAS PRÁTICAS   

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Melhorar a interação do 
aluno com as tecnologias 
de simulação do ambiente 
empresarial em operação. 
SUGESTÕES: Aquisição / 
Instalação de um software  
espeíifico para a prática de 
simulações empresariais.  
PROVIDÊNCIAS: 
Solicitar aquisição do 
software e preparação do 
laboratório para instalação.  

  

  RECURSOS   
AUDIOVISUAIS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Melhorar as condições das 
salas de aula em termos de 
apoio didático ao professor.  
SUGESTÕES: Instalação 
de DATA-SHOW/TV, 
telas de projeção e sistemas 
de som fixos nas salas. 
Instalação de recipientes de 
coleta seletiva nas salas.  
PROVIDÊNCIAS:  
Monitorar a solicitação de 
instalação junto a Direção e 

Mantenedora. Incluir essa 
demanda no  

  

 

  Planejamento 
 Estratégico dos 

curso  
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INSTALAÇÕES   
FÍSICAS PARA   
PORTADORES COM   
NECESSIDADES   
ESPECIAIS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Melhorar o acesso aos 
portadores de necessidades 
especiais de visão e 
audição.   
SUGESTÕES:  
Identificação  de 
 salas, áreas, 
 setores  e 
dependências do campus 
com dispositivos de acesso 
visual e auditivo.  
PROVIDÊNCIAS:  
Colocar a demanda no 

Planejamento estratégico 
do curso.  

  

  

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Melhorar as condições da 
louçaria e limpeza dos 
ambientes.  
SUGESTÕES:  
Implementar um plano de 
troca  e 
 manutenção 
semestral  para 
 os equipamentos 
 das dependências. 
Instaurar um checklist para 
manutenção e limpeza.  
PROVIDÊNCIAS:  
Colocar a demanda no 
Planejamento estratégico 

do curso.  

  

  

SERVIÇO DE   
SEGURANÇA NO   
CAMPUS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: O 
serviço atende muito bem 
às demandas da IE´s  
campus I  
SUGESTÕES: Melhorar o 
posto de permanência da 
segurança na entrada do 
Campus I.  
PROVIDÊNCIAS:  
Colocar a demanda no  
Planejamento estratégico 
do curso  
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SETORES ADM  
E   
ACADÊMICOS  

SECRETARIA 

ACADÊMICA  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: O 
serviço atende muito bem 
às demandas da IE´s  
campus I  
SUGESTÕES: Melhorar as 
instalações da secretaria 
com a readequação do 
espaço para melhoria do 
fluxo de atendimento.  
PROVIDÊNCIAS:  

  

 

  Colocar a demanda no  
Planejamento 
 estratégico do 
curso  

 

  

TESOURARIAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: O 
serviço atende muito bem 
às demandas da IE´s  
campus I  
SUGESTÕES: Melhorar as 
instalações da tesouraria 
com a readequação do 
espaço para melhoria do 
fluxo de atendimento.  
PROVIDÊNCIAS:  
Colocar a demanda no  

Planejamento estratégico 
do curso  

  

  

BIBLIOTECA  

 PONTO  A  SER  
 APERFEIÇOADO:  A  
Biblioteca, apesar de estar 
desconectada do Campus I, 
atende bem às demandas 
dos alunos e professores.  
SUGESTÕES: Melhorar as 
instalações da biblioteca 
com a readequação do 
espaço para melhoria do 
fluxo de atendimento.  
PROVIDÊNCIAS:  
Colocar a demanda no  
Planejamento estratégico 
do curso  
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SETOR DE ESTÁGIO  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: O 
serviço atende muito bem 
às demandas da IE´s 
campus I apesar de estar 
alocado no Campus II.  
SUGESTÕES: Criar um 
polo de atendimento à 
estágios dentro do campus I 
para melhoria do fluxo de 
atendimento.  
PROVIDÊNCIAS:  
Colocar a demanda no  
Planejamento estratégico 
do curso  

  

  XEROX   PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: 
 O serviço atende 
muito bem às demandas da 
IE´s / campus I.  
SUGESTÕES: Ampliar a 
gama de serviços que pode 
ser oferecido aos alunos.  
PROVIDÊNCIAS:  
Colocar a demanda no 

Planejamento estratégico 
do curso  

  

GRUPOS  
OPCIONAIS  

ESTÁGIO  

PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: O 
estágio é fundamental para 
o crescimento profissional 
do sujeito enquanto aluno.  
Os Serviços de 
acampamento do estagiário 
atendem bem às demandas.  
SUGESTÕES: o projeto  
CEO - Centro de   
Empregabilidade  e  
Oportunidades envolve o 

Estágio e colaborará com a 
melhoria do fluxo de 
atendimento e 

acompanhamento. 
PROVIDÊNCIAS: Cobrar 

a ativação do CEO.  
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TCC  

PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  O  
TCC é orientado para a 
produção de um artigo cujo 
tema parte da curiosidade 
do aluno por um assunto.  
SUGESTÕES: Orientar a 
pesquisa a problemas reais 
da região tornando o TCC e 
seu processo mais útil e 
aplicável.  
PROVIDÊNCIAS:  
Trabalhar junto ao NDE e 
Colegiado para o estudo e 
aprovação da proposta.  

  

  

VISITAS TÉCNICAS  

PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: As 
visitas técnicas são poucas 
devido ao curso ser noturno 
e a dificuldade de 
locomoção dos alunos em 
relação ao transporte e 
moradia.  
SUGESTÕES:  
Implementar  visitas 
técnicas  individuais 
 na própria região 
do aluno com  a 
 supervisão 
profissional  e 
monitoramento  por 
relatórios.  
PROVIDÊNCIAS:  
Trabalhar junto ao NDE e 

Colegiado para o estudo e 
aprovação da proposta.  

  

  
Curso: ARQUITETURA E URBANISMO  
Coordenadora: PROFª. ILARA REBECA DURAN DE MELO  

CURSO   PROJETO PEDAGÓGICO   PONTO A SER APERFEIÇOADO: Faltam  
 

 EXTENSÃO   
PESQUISA   

ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES   

poucos alunos se inteirarem do PPC. Houve uma 
melhora significativa.   
SUGESTÕES: Participar mais os discentes e 
docentes das atividades.   
PROVIDÊNCIAS: Maior divulgação durante as 
atividades do curso.   

COORDENAÇÃO   
POSTURA E   

DESEMPENHO   
   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Sem  
observações. A coordenação foi elogiada no 
relatório.   
SUGESTÕES: Não há.   
PROVIDÊNCIAS: Não há.   
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CORPO DOCENTE   
POSTURA E   

DESEMPENHO   
   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Maior 
integração dos docentes com o curso. Ainda 
existe professor que não quer participar 
ativamente do curso.   
SUGESTÕES: Cobrar mais comprometimento 
do corpo docente.   
PROVIDÊNCIAS: Reuniões periódicas afim de 
intensificar a integração dos professores com as 

atividades desenvolvidas pelo curso.   

   
ESTRUTURA FÍSICA   

SALAS DE AULA   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: conforto 
térmico e acústico das salas de aula.   
SUGESTÕES:  instalação  de  ar  e  
condicionado/climatizadores e forros acústicos  
PROVIDÊNCIAS: solicitações junto a FPF.   

  

EQUIPAMENTOS   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: os 
computadores são obsoletos. Reclamação 
recorrente.    
 SUGESTÕES:  Aquisição   de  
   novos equipamentos   
PROVIDÊNCIAS: solicitações junto a Gestão 

Superior e a FPF.   

  LABORATÓRIO /AULAS 
PRÁTICAS    

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Manutenção e limpeza dos laboratórios e salas 
de desenho.   

    SUGESTÕES: Reforma já autorizada do 

laboratório de conforto e manutenção mensal das 
réguas nas pranchetas das salas de desenho.  
PROVIDÊNCIAS: solicitações junto a FPF e 

ao setor de manutenção DEC.   

  
RECURSOS   

AUDIOVISUAIS   
   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não existe   
Datashow disponível aos professores do Curso.   
SUGESTÕES:  Aquisição   de  
 novos equipamentos.   
PROVIDÊNCIAS: solicitações junto a FPF.   

  
INSTALAÇÕES FÍSICAS   

PARA PORTADORES 
COM   
NECESSIDADES  
ESPECIAIS   

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

fundação.   

  

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS   

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

  CANTINAS   PONTO A SER APERFEIÇOADO: aumentar  

  a  qualidade  dos  produtos 
 à  serem comercializados.   
SUGESTÕES: Fazer um tipo de licitação.   
PROVIDÊNCIAS: Não há.   

  
SERVIÇO DE  

SEGURANÇA NO CAMPUS  

PONTO   A   SER  
APERFEIÇOADO:   Sem observações.   
SUGESTÕES: Não há.   
PROVIDÊNCIAS: Não há.   
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SETORES   
ADMINISTRATIVOS E 

ACADÊMICOS   

SECRETARIA 
ACADÊMICA   

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

  TESOURARIAS   

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

  BIBLIOTECA   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Falta de 
climatização. Muito Calor. SUGESTÕES:  
Instalação de aparelhos de ar condicionado.  
PROVIDÊNCIAS: solicitações junto a FPF.  

  
   

SETOR DE ESTÁGIO   

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

  XEROX   

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

GRUPOS OPCIONAIS   ESTÁGIO   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: falta de 
gentileza no atendimento.   
SUGESTÕES: Fazer um treinamento com os 
funcionários do Setor.   
PROVIDÊNCIAS: solicitar ao gestor do setor.   

  
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO   

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

  

VISITAS TÉCNICAS   

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

  

OUTROS   

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

  
  
  
  
  
  
  

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

COORDENADOR:  PROF. MARCELO LOPES BELLO COELHO  
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CURSO  

PROJETO   
PEDAGÓGICO  

EXTENSÃO  
PESQUISA  

ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES  

  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: O PPC  
Precisa  ser  ajustado 
(atualizado).   

SUGESTÕES: Designação, 
via GEPE, de pedagoga para 
ajudar a coordenação a 
atualizar o PPC, dentro dos 
atuais padrões exigidos pelo 
MEC.  

PROVIDÊNCIAS:   
Capacitações foram dadas aos 
discentes para a participação 
em iniciação científica, no 
Simpósio da IES. Divulgação 
da oferta de cursos em 
pósgraduação e levantamento 
das intenções de curso com os 
formandos. O PPC começou a 
ser adequado.  

STATUS: Aguardando 
atendimento.  

COORDENAÇÃO  

POSTURA E   
DESEMPENHO  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:  Os 
comentários  apresentados 
pelo corpo discente enaltecem 
o trabalho da coordenação, por 
 meio  de 
 reiterados elogios.  
SUGESTÕES:  Não  há 
sugestões.  

PROVIDÊNCIAS: Nenhuma 
providência a ser tomada.  

STATUS:  
Atendido.  

CORPO 
DOCENTE  

POSTURA E   
DESEMPENHO  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
Capacitação do corpo docente 
para elaboração de questões no 
padrão Enade. De uma 
maneira geral, os estudantes 
relatam um nível satisfatório 
quanto ao desempenho do 
corpo docente.   

SUGESTÕES: Solicitação 
feita ao GEPE, pela 
coordenação do curso, para a 
capacitação do corpo docente 
com treinamentos e 

STATUS: Aguardando 
atendimento.  
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orientações voltadas à prática 
pedagógica e nos  

 

  instrumentos de avaliação dos 
estudantes.  

PROVIDÊNCIAS:   
Professores com queixas 
apresentadas no Relatório de 
Avaliação Institucional foram 
comunicados, pessoalmente, 
pela coordenação do curso. A 
estes foi recomendada a 
revisão de suas práticas 
pedagógicas.  

 

ESTRUTURA 
FÍSICA  

SALAS DE AULA  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
Cadeiras.  

SUGESTÕES: Trocar as 
cadeiras por outras mais 
confortáveis.  

PROVIDÊNCIAS: A troca  
das cadeiras foi efetuada em 
todas as salas de aula.  

STATUS:  
Atendido.  
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EQUIPAMENTOS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Acesso à 
rede Wi-Fi.  

SUGESTÕES: Instalação de 
roteadores mais potentes nos 
corredores do Campus I.  

PROVIDÊNCIAS: Foram  
instalados roteadores em 
pontos estratégicos, mas a 
captação continua ineficiente 
em alguns locais.  

STATUS: Atendido 
parcialmente.  

  LABORATÓRIO  
/AULAS PRÁTICAS   

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Queixas   
Concernentes aos 
computadores lentos e 
obsoletos. Número de 
equipamentos insuficiente.  

SUGESTÕES: Aquisição de 
novos equipamentos.  

PROVIDÊNCIAS:   
Manutenção frequente visando 
otimizar o desempenho das 
máquinas.  

STATUS: Atendido 
parcialmente.  
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  RECURSOS 
AUDIOVISUAIS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Não 
existem equipamentos 
adequados e em número 
suficiente para a utilização do 
corpo docente, de maneira tal 
que muitos fazem seus 
próprios investimentos, na 
aquisição de datashows. O 
Datashow instalado no 
auditório tem resolução ruim. 
O fato de o professor ter que 
instalar o equipamento 
(computador e Datashow) 
atrasa o início das aulas.  
SUGESTÕES: Troca do 
equipamento instalado no 
anfiteatro do Campus I e a 
aquisição de novos 
equipamentos para atender às 
demandas do curso. O cenário 
ideal contempla a instalação de 
datashows e computadores em 
todas as salas de aula.  

PROVIDÊNCIAS: Nenhuma 
providência foi tomada, até o 
presente momento.   

STATUS: Aguardando 
atendimento.  

  

INSTALAÇÕES   
FÍSICAS PARA   

PORTADORES COM   
NECESSIDADES  

ESPECIAIS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
Elevador que dá acesso ao 
primeiro andar.  

SUGESTÕES: Ajustá-lo.  

PROVIDÊNCIAS: O reparo 
feio efetuado.  

STATUS:  
Atendido.  

  INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Muitas 
queixas com a afixação dos 
papéis higiênicos fora das 
cabines sanitárias. Outra 
queixa recorrente é a limpeza: 
os estudantes frequentemente 
se queixam do mau cheiro.  

SUGESTÕES: Afixar os rolos 
de papel higiênico dentro das 
cabines, evitando o incômodo 
de alunos precisarem sair da 
cabine sanitária para pegar 
mais papel para uso íntimo. 
Instalação de ganchos para  

STATUS:  
Atendido parcialmente  
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  pendurar as mochilas.   

PROVIDÊNCIAS: A limpeza 
tem sido feita com mais 
frequência. O problema com o 
papel higiênico persiste.  

 

  

CANTINAS  

PONTO A SER  
APERFEIÇOADO: 
comentário foi 
respeito.  
SUGESTÕES: 
sugestões.  

PROVIDÊNCIAS: 
necessidade.  

Nenhum 

feito  a 

Sem  

 Não  há  

STATUS:  
Atendido.  

  

SERVIÇO DE   
SEGURANÇA NO  

CAMPUS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Acesso às 
dependências do Campus.  

SUGESTÕES: Melhor 
controle no que tange ao 
acesso, com a instalação de 
catracas que melhorarão a 
segurança dos estudantes.  
PROVIDÊNCIAS: Nenhuma   
providência foi tomada, até o 
momento.  

STATUS: Aguardando 
atendimento.  

SETORES   
ADM  

 E   
ACADÊMICOS  

SECRETARIA 
ACADÊMICA  

PONTO A SER  
APERFEIÇOADO:   
Atendimento.   

SUGESTÕES: Capacitação e 
treinamento  dos 
colaboradores para lidar com o 
público.  

PROVIDÊNCIAS:   
Aparentemente,  houve 
melhoria no atendimento.  

STATUS:  
Atendido.  
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TESOURARIAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
Atendimento.  

SUGESTÕES: Capacitação da 
colaboradora que efetua o 
atendimento, no Campus I.  

PROVIDÊNCIAS:   
Substituição da colaboradora.  

STATUS:  
Atendido.  

 

  

BIBLIOTECA  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Espaço 
físico, climatização.  

SUGESTÕES: Instalação de ar 
condicionado, melhoria do 
espaço físico e aquisição de 
livros mais atualizados.  

PROVIDÊNCIAS: A 
coordenação do curso solicitou 
ao corpo docente a indicação 
de obras a serem adquiridas, 
por meio de formulário. Os 
estudantes têm sido orientados 
a consultar a Biblioteca 
Virtual, disponível na 
plataforma da Univale.   

STATUS:  
Atendido parcialmente.  

  SETOR DE ESTÁGIO   PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
Necessidade de estudantes do   
Campus I se deslocarem ao 
Campus  II  para 
 resolver questões de 
Estágio.  

SUGESTÕES:  Maior 
agilidade na devolutiva dos 
contratos  de  Estágio. 
PROVIDÊNCIAS:  
Orientações e capacitação para 
o docente designado pelo 
Setor.  

STATUS:  
Atendido.  
O docente participou de 
reuniões com o Espaço 
A3, a fim de aprimorar o 
conhecimento 
relacionado à área, 
possibilitando um 
melhor atendimento ao 
estudante.  
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XEROX  

PONTO A SER  
APERFEIÇOADO: 
comentário foi 
respeito.  

SUGESTÕES: 
sugestões.  

PROVIDÊNCIAS: 
necessidade.  

Nenhum 

feito  a 

Sem  

 Não  há  

STATUS:  
Atendido.  

GRUPOS 
OPCIONAIS  

ESTÁGIO  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
Atendimento.  

SUGESTÕES: Capacitação, 
via Espaço A3, aos docentes 
que lidam com esta demanda, 
a fim de otimizar a qualidade 
do atendimento.  

PROVIDÊNCIAS: O docente  

STATUS:  
Atendido.  

 

  designado para o Estágio 
Supervisionado foi orientado a 
dirigir-se ao Campus II para 
obter informações suficientes 
para a compreensão do 
funcionamento do setor. Além 
disso, tem se comprometido a 
prestar orientações e 
atendimentos aos estudantes, 
por meio do aplicativo 
WhatsApp, melhorando, 
assim, o feedback do processo.  

 

  TCC  PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Não há   
TCC estabelecido no curso de 
Ciências Contábeis, uma vez 
que não há exigência para tal 
disciplina, na DCN.   

PROVIDÊNCIAS: A vivência 
que seria obtida com o TCC é 
promovida por meio de  
Trabalho Interdisciplinar nas 
disciplinas Contabilidade  
Gerencial I e II  
  

STATUS:  
Atendido.  
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VISITAS TÉCNICAS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Não há.   
Embora os estudantes não 
demandem visitas técnicas, a 
coordenação entende serem 
necessárias à formação do 
egresso.  

SUGESTÕES: Manutenção 
de, pelo menos, uma visita 
técnica ao ano, com a devida 
compreensão de se estabelecer 
um cuidado no número de 
agendamentos, a fim de não 
comprometer o andamento  
das aulas  
PROVIDÊNCIAS: Discentes 
do curso de Ciências  
Contábeis e Administração de 
Empresas fizeram visita 
técnica ao parque industrial do 
município de Vargem   
Grande, em Minas Gerais.  

STATUS:  
Atendido.  

  

OUTROS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:   
Anfiteatro do Campus I: 
faltam cadeiras, o Datashow é 
ruim e a iluminação é 
deficitária.  

SUGESTÕES: Aquisição de 
novas cadeiras, instalação de 
luzes de segurança, instalação 
de iluminação direta e indireta.  
PROVIDÊNCIAS: Nenhuma   
providência foi tomada, até o 
momento.  

STATUS: Aguardando 
atendimento.  

  
  

CURSO: DIREITO  

COORDENADOR:  PROF. ANDRÉ RODRIGUES SANTOS  
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CURSO  

          PROJETO     
PEDAGÓGICO 

EXTENSÃO  
PESQUISA  

ATIVIDADES  
COMPLEMENTARES  

ATIVIDADES  
INTEGRADORAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
1. Melhorar a interação entre aluno e professor 

quanto a realização das atividades integradoras.  
PROVIDÊNCIAS:   
1-Ao final de cada semestre passar o projeto das 

atividades integradoras do curso que será 

desenvolvido no semestre seguinte, de modo a 

orientar melhor o professor quanto a realização da 

atividade a ser proposta ao aluno.  
2-Encontro com o coordenador, a ser realizado com 
cada turma no início do semestre.  

COORDENAÇÃO  POSTURA E   
DESEMPENHO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
1. Prestar apoio aos alunos com problemas 

psicológicos.  

PROVIDÊNCIAS:   
1. No início do Semestre ir a todas as turmas 

para informar aos alunos que o curso 
possui um setor específico de apoio ao 
aluno (Encontro com o Coordenador).   

 

CORPO DOCENTE  POSTURA E   
DESEMPENHO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

1. Aulas de metodologia no modelo híbrido, 
onde professor mantém postura distante do 
aluno.  

2. Melhorar a didática de ensino e a 
utilização do tempo em sala de aula.  

PROVIDÊNCIAS:   
1-Conversar com o professor para verificar a 
possibilidade de melhorar a interação com os 
alunos de modo a compensar a ausência física do 
docente.  
 2-Realização  do  SEAD  –  Seminário  de 
Aperfeiçoamento Docente no início e final de cada 
semestre letivo. Atendimento  
individualizado pelo GEPE semanalmente  
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ESTRUTURA  
FÍSICA  

SALAS DE AULA  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

1. Melhorar ar condicionado que não 
refrigera e está sujo.  

2. Internet wireless não funciona.  

SUGESTÕES: Instalar maior quantidade de 
roteadores e realizar manutenção do ar 
condicionado das salas de aula.  

PROVIDÊNCIAS:   
1. Realizar reunião com responsável pela  

FPF, com Aniele – (manutenção do 
Campus) e Adriana Cláudia   
(Informática) sobre a necessidade de 
melhorar o sinal de internet e verificar os 
problemas no ar condicionado.  

  

EQUIPAMENTOS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:    
1-Computadores disponibilizados aos alunos e a 
internet estão lentos. Por vezes os computadores 
ficam sem acesso a internet.  

PROVIDÊNCIAS:   
1. Realizar reunião com a responsável pelo setor 
(DISG), solicitando o aperfeiçoamento das 
máquinas e disponibilização de acesso a internet 
mais rápido e contínuo durante o uso.  

 

  LABORATÓRIO/AULAS 
PRÁTICAS   

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

1. Computadores lentos, internet fraca.  
2. Constantemente a sala está ocupada com 

aulas, até mesmo nos intervalos  
PROVIDÊNCIAS:   

1. Realizar reunião com responsável pelo 
setor de informática a avaliação dos 
computadores e da internet.   

2. Realizar reunião com responsável pela 
FPF, incluir na pauta de reunião com os 
professores e conversar com os 
coordenadores de outros cursos a 
respeito da limitação do horário para 
uso da sala de informática de modo a 
deixar a sala livre no horários do 
intervalo.  

  RECURSOS 
AUDIOVISUAIS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não houve 
pontuação a respeito deste item.   
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INSTALAÇÕES FÍSICAS   
PARA PORTADORES 
COM NECESSIDADES  
ESPECIAIS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:   
   1.  Elevador não funciona.  

PROVIDÊNCIAS:   
1. Realizar reunião com Aniele e responsável 

pela FPF para verificar o motivo do 
elevador estar sem funcionar e requerer o 
conserto.  

  

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
1. Falta papel toalha, sabonete líquido, papel 

higiênico e limpeza é ruim.  

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 banheiro (intervalos) ou no mínimo melhorar a 
frequência da limpeza dos banheiros e a reposição 
dos materiais de higiene pessoal.  

  CANTINAS  PONTO A SER APERFEIÇOADO:   

1. Preço dos lanches está alto.  
2. Lanches encharcados de gordura;  
3. Deveria  oferecer   lanches  mais 

saudáveis.  

PROVIDÊNCIAS: Realizar reunião com a 
empresa terceirizada no sentido de atender as 
reclamações  

 

  

SERVIÇO DE  
SEGURANÇA NO 

CAMPUS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

1. Melhorar o serviço de vigilância dos 
seguranças, com maior número de 
profissionais e menos distração com celular. 

2. Entrada de pessoas sem identificação.  

PROVIDÊNCIAS:   Realizar   reunião  
  com responsável do setor (Sr. Élsio) para 
verificar a possibilidade de melhoria no 
desempenho do serviço por parte dos vigilantes.  
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SETORES ADMI-  
NISTRATIVOS E  
ACADÊMICOS  

SECRETARIA 
ACADÊMICA  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Melhorar atendimento.  

PROVIDÊNCIAS: Realizar reunião com o 
responsável pelo setor (Vitor e Elzira) de modo a 
compreender as deficiências do atendimento e 
melhorá-lo.  

  
TESOURARIAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não houve 
pontuação a respeito deste item.   

  BIBLIOTECA  PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

1. Ambiente quente, mal iluminado e 
pequeno.  

2. Doutrinas desatualizadas.  
3. Sistema de empréstimo de livros apresenta 

problemas constantes.  

4. Horário de funcionamento é insuficiente, 
sugestão de funcionamento de 16hs às 
22:20hs.   

PROVIDÊNCIAS:   

1. Realizar reunião com responsável pela 
FPF e Caroline, responsável pelo ao setor, 
para verificar a possibilidade de 
instalação de ar condicionado, aumento 
do espaço físico e compra de doutrinas.  

2. Informar aos alunos sobre a possibilidade 
de acesso a doutrinas atualizadas através 
da biblioteca virtual.  

Verificar a frequência, os motivos e a solução para 
a deficiência do sistema de empréstimo de livros.  

  

SETOR DE ESTÁGIO  
(NPJ)  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:   

1. Aumentar o número de professores para 
atendimento.  

2. Divulgar as vagas de estágio com maior 
antecedência do processo seletivo.  

  3. Melhorar atendimento quanto a informações 

gerais.  

PROVIDÊNCIAS:  

1. Realizar reunião com a professora 
responsável pelo setor como é realizado  
os atendimentos/orientação dos 
professores e qual o número atual de 
alunos que realizam o estágio no setor.  
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  XEROX  PONTO A SER APERFEIÇOADO:   

1. Aumentar a quantidade de funcionários 
nos dias de maior demanda.  

2. Xerox caro  

PROVIDÊNCIAS: Realizar reunião com o 
responsável pela empresa terceirizada sobre a 
possibilidade de realizar o atendimento com mais 
rapidez nestes dias de maior demanda  

GRUPOS 
OPCIONAIS  

ESTÁGIO (EAJ)  
PONTO A SER APERFEIÇOADO: Não houve 
pontuação a respeito deste item.  

  

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:   
1. Modificar a data da entrega do trabalho para 

início do 10º período e apresentação ao 
final do semestre.  

PROVIDÊNCIAS: Realizar reunião com o 
coordenador do setor.  

  

VISITAS TÉCNICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Proporcionar 
atividades de extensão como visitas técnicas 
relacionadas ao Curso.  

PROVIDÊNCIAS: Incluir na pauta da reunião de 
fechamento e início do semestre o assunto das 
visitas técnicas como sugestão de atividades de 
extensão para os professores.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO E BACHARELADO NOVO TÍTULO  

COORDENADOR:  PROF. DESTTER ÁLACKS ANTONIÊTTO                  



125  

  

CURSO  

PROJETO  
PEDAGÓGICO  

EXTENSÃO  
PESQUISA  

ATIVIDADES  
COMPLEMENTARES  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Entrada de calouros junto com os veteranos. Projeto 
de extensão mais abrangente.  
  
SUGESTÕES:  

• Criar  políticas  mais  efetivas 
 de acolhimento.  

• Organizar um grupo de lazer e recreação 
para atuar nas comunidades.  

  
PROVIDÊNCIAS:  

• Além do acolhimento tradicional da 
instituição, reunir com os alunos e 
professores para contextualizar as 
necessidades dos calouros e veteranos.   

• Escrever projeto de extensão para lazer e 

recreação.  

COORDENAÇÃO  
POSTURA E  

DESEMPENHO  
  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Não houve reclamações  
  
SUGESTÕES:  

• Ações de captação de alunos  
  
PROVIDÊNCIAS:  

• Reunir junto ao colegiado, reitoria e FPF 
para traçarmos estratégias de capitação de 
alunos.  

CORPO 
DOCENTE  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Não houve reclamações  
  

  
ESTRUTURA 

FÍSICA  
SALAS DE AULA  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Não houve reclamações  
  

  

  
EQUIPAMENTOS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Não houve reclamações.  
  

  

LABORATÓRIO /AULAS 
PRÁTICAS   

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Muitas reclamações aconteceram pelo 
estado de depreciação dos ambientes de 
aula. Esta coordenação, bem como a 
coordenação do Laboratório do Centro  
Esportivo tem encaminhado 
semestralmente os relatórios com as 
demandas que necessitam de atenção.  
Vide relatório em anexo.  

  RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  

  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Não houve reclamações  

  INSTALAÇÕES FÍSICAS  PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
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 PARA PORTADORES  
COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS  

Não houve reclamações.  
  

  
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Não houve reclamações  
  

  

  
CANTINAS  

  
PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Falta de cantina no CEU. Esse foi o ponto 
de maior reclamação no relatório de 
avaliação.  
SUGESTÕES: Contratar cantineiro para 
utilizar o espaço da cantina já existente no 
CEU.  

 PROVIDÊNCIAS: Convocar reunião 

com os responsáveis pelo setor.  

  SERVIÇO DE  
SEGURANÇA NO 

CAMPUS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Não houve reclamações.  
  

SETORES  
ADMINISTRATIVOS E 

ACADÊMICOS  

SECRETARIA 
ACADÊMICA  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Não houve reclamações.  

  TESOURARIAS  
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Não houve reclamações.   

  BIBLIOTECA  
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Não houve reclamações.   

  SETOR DE ESTÁGIO  
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Não houve reclamações.  

  
  

XEROX  
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Não houve reclamações.  

GRUPOS OPCIONAIS  ESTÁGIO  
PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Não houve reclamações.   

  
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Não houve reclamações.   
  

  VISITAS TÉCNICAS  
PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Não houve reclamações.  
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  OUTROS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Mais aulas no CEU. Funcionários CEU.   
SUGESTÕES:  

• Contratar cantineiro para 
retornarmos as aulas teóricas 
para o CEU.   

• Melhorar a qualidade de serviços 
prestados pelos  
funcionários  

PROVIDÊNCIAS:  
• Após a contratação de cantineiro, 

as aulas teóricas acontecerão no 
CEU.  

• Reunir com os funcionários do 
setor para tratarmos das rotinas 
de serviços.  
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d 

CURSO: ENFERMAGEM  

COORDENADORA:   PROFª. MÔNICA VALADARES MARTINS  

SETOR  RECURSO  INTERVENÇÕES  STATUS  

CURSO  

PROJETO   
PEDAGÓGICO  
EXTENSÃO  
PESQUISA  
ENSINO  
ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES 

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Melhorar as estratégias de divulgação do 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), 
instrumentos de avaliação das atividades 
propostas e metodologias que serão 
utilizadas durante o semestre letivo. 
Apresentação dos resultados e 
indicadores do curso.  

SUGESTÕES: Continuar a 
socialização, com integração ensino, 
serviço e comunidade, da proposta 
pedagógica do Curso de Enfermagem do 
primeiro ao nono período do curso e 
aprimorar os instrumentos de avaliação 
das atividades propostas para docentes e 
discentes. Intensificar a 
interdisciplinaridade no curso (aulas, 
atividades em campo e de extensão, 
eventos, estágio e Atividades Práticas 
Supervisionadas, visitas técnicas e 
atividades avaliativas modulares).  

PROVIDÊNCIAS: Manter a realização 
dos Encontros   
Acadêmicos do Curso de Enfermagem 
semestralmente, acontecendo, a última 
edição em 06/08/19. Assuntos 
contemplados: FIES; PROUNI; PPC; 
Regimento; Calendário Acadêmico;  
Manual do   
Aluno; Propostas pedagógicas como 
Seminário Integrador, Tecendo Saberes, 
Acompanhamento/ Avaliação Global, 
Oficina Integração de Saberes; AACC; 
Estágio Obrigatório e Não Obrigatório. 
Pesquisa e Extensão (possibilidades e 
diferencial na prática profissional); 
Professor Referência de Turma. Foram 
revisadas as práticas de estágio, com 
inserção de atividades integrativas que 
fortaleçam o vínculo entre ensino, 
serviço parceiro e pesquisa.  

INOVAÇÃO:   

-  Finalização da proposta piloto de 

1. São  
realizadas reuniões 
mensais de colegiado 
com a 
 representaçã
o docente, discente e 
comunidade;  
2. No  dia  
06/08/19  foi  
realizado o IX   
Encontro  
Acadêmico  do  
Curso  de  
Enfermagem  – 
momento  
semestral no início do 
período letivo para a 
socialização da 
agenda e ações do 
curso para o semestre 
letivo;  
3. Reuniões 
mensais com 
representantes de 
turma – Café com o 
Coordenador;  

4. Reuniões 
mensais de NDE;  

5. Seguindo  
o trâmite para a 
parceria entre o 
Curso de   
 Enfermagem   e   
Superintendência   
Regional   
Saúde/GV/MG no 
desenvolvimento de 
atividades de 
extensão;  
6.  Manter  
parceria com o serviço 
de  
imunização de  
Governador   
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  curricularização da extensão, numa 
parceria do Curso de Enfermagem com o 
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 ‘extendida’ 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/GV/MG ao Curso para desenvolver 
trabalho similar, porém, inserindo outros 
cursos da saúde e de outras áreas do 
conhecimento.  
- Atividades de extensão da 
curricularização, pelos acadêmicos do 5º 
período de enfermagem, de vacinação à 
comunidade da UNIVALE, 
semestralmente em parceria com o serviço 
de imunização de Governador Valadares.  
-    

Valadares para as 
ações  de 
vacinação  
semestral  no 
campus  II 
 da 
UNIVALE.  

  

SETOR            RECURSO  
 

            INTERVENÇÕES  
  
        STATUS  

COORDENÇÃO 
POSTURA  
DESEMPENHO  E  

 PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Acolhimento  de  docentes 
 / discentes.  

SUGESTÕES: Estudar 
estratégias para otimizar as 
horas destinadas à coordenação 
do curso, sem 
comprometimento da sala de 
aula. Gerenciamento das 
demandas de sala de aula, do 
curso e da instituição.  

PROVIDÊNCIAS: Redução 
da carga horária de aula. 
Priorização de ações pelo 
coordenador. Comunicação no 
início de cada semestre sobre o 
horário de atendimento. 
Incentivo ao preenchimento do 
Requerimento pelo aluno, na 
impossibilidade de 
atendimento pelo coordenador. 
Estreitar mais o vínculo com os 
representantes de turma.  

1.Todo início de 
semestre é apresentado e 
enviado a agenda mensal 
de encontros com os 
representantes de turma, 
para Acompanhamento 
das atividades 
acadêmicas, sob a ótica 
da turma. A primeira  
reunião foi realizada em  
07/08/19, somando neste 
semestre, quatro 
encontros dessa 
natureza;  

2. Realizada a organização 
da agenda  
para   
Atendimento individual 
ou coletivo realizado pelo 
coordenador aos 
acadêmicos. Foi 
reforçado, novamente, 
junto às secretárias da 
sala  dos professores/ 
coordenação a 
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Participar de ações que 
valorizem as representações 
discentes no colegiado de 
curso, Centro  

necessidade de 
acolhimento ao  

   Acadêmico de Enfermagem 
(CAENF) e ATLÉTICA, 
assim, estabelecer 
relacionamento de confiança e 
respeito entre o curso e 
organizações discentes.  

acadêmico  e 
preenchimento de todos 
os campos do 
requerimento, para 
otimizar o atendimento.  

SETOR  RECURSO   INTERVENÇÕES  STATUS  
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CORPO   
DOC  
ENTE  

  
  
  
POSTURA  
DESEMPENHO  
  E  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Metodologias de ensino com 
enfoque nas metodologias 
ativas e relação aluno/professor.  

SUGESTÕES: Formações 
sobre  
Didática do Ensino   
Superior e acompanhamento da  
Gestão Pedagógica   
(GEPE). Continuar otimizando 
as discussões nas Reuniões  
Modulares que acontece 
durante o semestre com 
professores referência de turma 
e coordenação, a fim de 
estruturar as atividades 
modulares integradas  entre 
disciplinas/grupos temáticos, 
entre módulos, entre períodos e 
intercursos.  

PROVIDÊNCIAS: 
Convocação do corpo docente 
para participação em oficinas 
sobre metodologias ativas do 
Word Experience, oferecidas 
semestralmente pela 
instituição. Discussão acerca 
deste problema em reuniões de 
NDE e  
Colegiado. Participação do 
professor referência de turma 
como mediador. Efetivação das 
atividades integrativas entre as 
disciplinas por módulo ou por 
período, especialmente. 
Revisão dos instrumentos de 
avaliação utilizados. Reflexão 
docente, escrita, sobre a 
avaliação dos pontos 
importantes citados pelos 
alunos acerca da condução de 
cada disciplina/grupo temático 
como: metodologia de ensino, 
critérios de avaliação, 
rendimento e outros.  

1. Continuidade às 
práticas  modulares 
previstas no curso;  

2. Desenvolvimento 
das ações realizadas no 
curso, de caráter modular 
e integrativo;  
3. Registro  
semestral e integrado, 
dos conteúdos, pelos 
grupos temáticos das 
disciplinas contempladas 
em cada módulo, em 
planilhas desenvolvidas 
pela coordenadora do  
curso;  
4. Revisão, análise, 
atualização e solicitação 
da aquisição dos  
referenciais  
bibliográficos básicos  e 
complementares, 
conforme exigências do 
instrumento de avaliação 
do MEC (2017), pelos 
professores.  Esta 
atividade é realizada na 
Biblioteca, com presença 
da bibliotecária e sob sua 
orientação, desde 2016/2. 
Confecção de planos de 
ensino  integrados 
 que contemplem o 
PPC.  
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SETOR  RECURSO  INTERVENÇÕES  
STATUS  
  

  
  
  
ESTRU  
TUR  
A   
FÍSICA  

SALAS DE AULA,  
EQUIPAMENTOS  
LABORATÓRIOS  
/   
AULAS  
PRÁTICAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Necessidade de melhorar a 
estrutura física dos ambientes 
além de práticas quanto à 
limpeza, climatização e 
gerenciamento dos resíduos. 
Disponibilidade em todas as 
salas de aula dos 
equipamentos como 
computadores, Datashow e 
mobiliários como mesas, 
cadeiras, portas, armários e 
lousa em bom estado de 
conservação e limpeza. 
Manutenção da pintura 
interna e externa; iluminação 
interna e externa em boas 
condições de uso.  

SUGESTÕES:  
Investimento mesmo que 
escalonado, começando pelas 
salas de aula com a 
manutenção nos aparelhos de 
ar condicionado, sendo essa a 
principal reclamação pelo 
corpo discente e docente, 
pintura das salas, substituição 
de carteiras, reposição ou 
instalação de dispensadores 
para sabonete e álcool gel, 
papeleiras, substituição das 
lixeiras que devem ter tampa 
e ser acionadas por pedal, 
com identificação dos 
resíduos, e outros.   

PROVIDÊNCIAS:  
Acompanhamento do 
processo de reestruturação 
dos ambientes pelos gestores, 
setores responsáveis, 
coordenadores do Curso e 
laboratórios, além do CPA.  

1. Conforme 
solicitado pela 
coordenação do curso, foi 
adquirido peças, 
equipamentos e 
manequins, materiais 
esses, imprescindíveis 
para a adequada condução 
das aulas práticas nos 
Laboratórios de Técnicas 
de  
Enfermagem e   
Semiologia  
Semiotécnica. Está 
aberto o edital e em 
processo de contratação 
do técnico em 
enfermagem para 
realização de atividades 
como a manutenção da 
organização e limpeza 
dos laboratórios 
supracitados;  
2. Necessidade  
urgente de implantação 
de rotina de limpeza 
concorrente e terminal 
nos ambientes do curso, 
especialmente, 
laboratórios de Técnicas 
de Enfermagem,   
Semiologia Semiotécnica e 
Ambulatório de Lesões;  

3. 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 de  
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   funcionamento e limpeza 
dos ventiladores de teto.  

SETOR  RECURSO  INTERVENÇÕES  
STATUS  
  

ESTRUT  
URA   
FÍSICA  

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
instalações sanitárias e 
limpeza dos ambientes, 
conforme demanda.  

SUGESTÕES: limpeza, 
abastecimento regular com 
papel higiênico, papel toalha, 
sabão líquido e lixeira com 
tampa acionada por pedal. 
Confecção de check list e 
calendário para limpeza e 
desinfecção, não somente das 
instalações sanitárias, mas 
também de outros ambientes, 
sob a orientação do setor de 
Biossegurança e 
acompanhamento do DEC.  

PROVIDÊNCIAS:  
Monitoramento e supervisão 
pelos setores responsáveis.  

1. Desenvolvimento de 
relatório do curso, a ser 
entregue à gestão 
acadêmica  e 
administrativa.  

  

SERVIÇO DE   
SEGURANÇA NO  
CAMPUS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Nº insuficiente de seguranças, 
principalmente no turno 
noturno.  

SUGESTÕES: aumentar o nº 
de seguranças. Determinar 
áreas reservadas para 
estacionamento de 
professores e coordenadores 
de curso. Intensificar a ronda 
no campus II, principalmente 
no período noturno. Melhorar 
a iluminação das áreas 
externas, especialmente, dos 
ambientes acadêmicos como 
salas de aula, clínicas e 
laboratórios.  

PROVIDÊNCIAS:  
Monitoramento e supervisão 
pelos setores responsáveis.  

1. Desenvolvimento de 
relatório do curso, a ser 
entregue à gestão 
acadêmica  e 
administrativa.  

  
  

SRA  
SFC- 

 PONTO   A   SER   AP
Atendimento.  

1. Desenvolvimento de 
relatório do curso, a ser  
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     SETORES   
ADMINISTRA-  

 TIVOS  E  
ACADÊMICOS  

TESOURARIA  
BIBLIOTECA  
SIUNE  

SUGESTÕES: Formação e 
desenvolvimento quanto ao 
atendimento ao público para 
os funcionários.  

PROVIDÊNCIAS:  
Monitoramento e supervisão 
pelos setores responsáveis. 
Desenvolvimento de política 
para acolhimento aos 
acadêmicos com redução do 
tempo de espera em cada 
setor.  

entregue  à 
acadêmica 
administrativa.  

gestão 
e  

  

 SETOR  DE  
REPROGRAFIA  

 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.  

   

  
SETOR  

RECURSO  INTERVENÇÕES  
STATUS  
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GRUPOS   
OPCIONAIS  
  
  

ESTÁGIO  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: Seguir o 
Regulamento do Curso, 
revisado e atualizado 
sistematicamente.  

SUGESTÕES: Revisão da 
distribuição de carga horária 
por clínica do Estágio  
Obrigatório, desenvolvido no 
8º e 9º períodos, que 
corresponde a 20% da carga 
horária total do curso, 
conforme Resolução  
CNE/CES nº 3 de 2001 sobre 
as diretrizes curriculares do 
curso de Enfermagem em 
nível nacional.  

PROVIDÊNCIAS:  
Acompanhamento direto da 
coordenação de estágio às 
práticas de Estágio  

1. Monitoramento  
rigoroso das atividades e 
desenvolvimento dos  
estágios;  
2. Cumprimento das  
Diretrizes Curriculares 
para a graduação de 
Enfermagem no que se  
refere  ao  
desenvolvimento  do 
estágio obrigatório e não 
obrigatório  e  da 
 Lei 11788 de 2008.  
3. Disponibilidade  

 do  Manual  e  
Regulamento do estágio 
supervisionado  em 
Enfermagem no site da 
UNIVALE e link do curso 
de Enfermagem na página 
de graduação.  

  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, além da 
contextualização integrando 
ensino, serviço, pesquisa e 
comunidade.  

 

  
TRABALHO DE   
CONCLUSÃO DE   
CURSO  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO: Segue  
Regulamentos do Curso e da 
UNIVALE.  

SUGESTÕES: Incentivar a 
presença dos acadêmicos de 
períodos anteriores, como 
proposta de valorização do 
TCC na integralização do 
curso.  

PROVIDÊNCIAS:  
Incentivar  o  TCC 
 de qualidade e 
publicação.   

STATUS:  
1. Acompanhamento 
rigoroso e monitoramento 
pelo professor orientador 
de TCC;  

2. Incentivo a 
submissão do TCC em 
eventos e revistas 
científicas.  
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VISITAS 
TÉCNICAS  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO: Seguir  
Regulamentos do Curso e da 
UNIVALE.  

SUGESTÕES: Necessidade de 
desenvolver formulário próprio 
para os registros.  

PROVIDÊNCIAS: Registro 
com qualidade de todas as 
visitas técnicas, atividades 
modulares integradas e eventos 
realizados pelo curso ou com 
sua participação.  

1. Formatado formulários 
específicos do Curso para o 
adequado registro das 
visitas técnicas, ações de 
saúde durante os estágios 
ou atividades externas, 
atuações integradas 
modulares e eventos, 
ficando o(s) professor(es) 
responsáveis quanto à sua 
confecção e divulgação  
na   
ASCORG/TV  
UNIVALE, com cópia para 
a coordenação do curso.  

  
  

CURSO: ENGENHARIA CIVIL   

COORDENADOR: PROF.  RULLIAM DE OLIVEIRA VIDIGAL   

CURSO  

PROJETO  
PEDAGÓGICO  

EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Projeto   
Pedagógico, Extensão, 
cadastro (registro) das 
atividades do curso pelos 
professores SUGESTÕES: 
Estão sendo elaboradas  

STATUS:   
Projeto pedagógico 
atualizado em 
2019-2 conforme 
novo PDI,  
Seminários 
 sobre 
curricularização  
ainda  em  

 

  ofertas de cursos de extensão 
conforme orientações da AEX 
após participação nos 
seminários sobre o assunto.   
PROVIDÊNCIAS:  reunir  
NDE e colegiado para debates.  
Participação dos professores 
nas palestras de  
Curricularização da Extensão 
ofertadas pela AEX  

andamento.    
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COORDENAÇÃO  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Melhorar 
comunicação com os 
professores, informar todos as 
ações do curso aos alunos.  
SUGESTÕES: Reunião com 
todo corpo docente e discente 
do curso.  
PROVIDÊNCIAS:  Reunião  
com   
NDE e colegiado do curso para 
elaborar eventos.   

STATUS: 
andamento.   

em  

CORPO DOCENTE 

POSTURA E  
DESEMPENHO  

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.  

 STATUS:  em  
andamento, 
conforme agendas  
AEX, GEPE e   
ASGRAD  

ESTRUTURA  
FÍSICA  

SALAS DE AULA  PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Mais Sala  
Uni Interativa.   
SUGESTÕES: Instalação de 
Sala Uni Interativa em 
ambientes desativados da  
Univale.   
PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao  
DEC e FPF  

STATUS:   
Sem Status   

  

EQUIPAMENTOS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Tempo de 
uso de equipamentos (antigos). 
SUGESTÕES: Atualização de 
equipamentos de laboratório. 
PROVIDÊNCIAS: Em acordo 
com as demais engenharias e a 
diretoria executiva FPF foi 
feita a solicitação de  

STATUS: sem   
alterações  – 
aguardando.  

 

  atualização/aquisição de 
equipamentos voltados ao 
ensino.   
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LABORATÓRIO 
/AULAS  
PRÁTICAS   

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Melhorar 
conforto dos alunos e do 
ambiente das aulas Práticas. 
SUGESTÕES: Reforma da 
estrutura física exemplo: 
pintura. Adequação das 
cadeiras (ergonomia) e 
mobiliários (guarda dos 
equipamentos), troca de 
iluminação (ambiente mais 
claro), troca dos quadros 
brancos (pincel não apaga) e 
renovação dos equipamentos 
(adequação as normas 
vigentes) de uso dos alunos.  
PROVIDÊNCIAS:   
Levantamento das 
necessidades junto aos 
professores das aulas práticas, 
para solicitar em junto ao DEC 
e FPF. (SIU Gestão/Pedidos)  

STATUS: sem   
alterações 
aguardando.  

–  

  RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Projetor 
para as salas de aulas e 
laboratórios.  
SUGESTÕES: Aumentar 
número de ambientes que 
dispõem deste recurso. 
PROVIDÊNCIAS: Aquisição 
dos equipamentos pela 
instituição.  

STATUS: sem   
alterações 
aguardando.  

–  

  

INSTALAÇÕES  
FÍSICAS   

PARA PORTADORES   
COM  
NECESSIDADES  
ESPECIAIS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Obra de 
acessibilidade conforme norma 
vigente. Para sala de aulas e 
laboratórios, para as calçadas, 
vias e estacionamentos, para 
banheiro e instalação de 
elevador em construção com 
mais de dois pavimentos.    
SUGESTÕES: fazer o projeto 
das demandas no escritório 
modelo (arquitetura e  
engenharia)  
PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao  
DEC e FPF  

STATUS: sem   
alterações 
aguardando.  

–  

  INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   

STATUS: 
andamento.  

em  
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  Acessibilidade para deficientes 
Físico (reforma) e Limpeza e 
manutenção em um menor 
espaço de tempo.  
SUGESTÕES: Ter uma 
pequena equipe responsável 
apenas por estes ambientes.  
PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao  
DEC e FPF  

 

  

CANTINAS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:  Lanches 
mais saudáveis.  
SUGESTÕES: Pesquisa. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao 
proprietário.  

STATUS:  não 
implantado.  

  SERVIÇO DE   
SEGURANÇA NO   
CAMPUS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Pontos 
sem iluminação em áreas de 
muito movimento 
(estacionamento dos  
Professores).  
SUGESTÕES:  Instalar 
iluminação com sensores de 
presença.  
PROVIDÊNCIAS:  Foi 
solicitada o levantamento para 
proceder  a 
 instalação  dos 
pontos junto ao departamento 
responsável.  

STATUS: 
andamento 
substituição 
luminária 
LED’s 

em 
com 
por  
  

SETORES ADM  
 E   
ACADÊMICOS  

SECRETARIA 
ACADÊMICA  

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)  

STATUS: 
andamento.  

em  

  
TESOURARIAS  

PONTO A SER  
APERFEIÇOADO: 
observações.  

Sem  
STATUS: 
implantado.  

não  

  

BIBLIOTECA  

PONTO A SER  
APERFEIÇOADO: 
observações.  
  

Sem  STATUS:  
acrescido 
conteúdo 
biblioteca virtua 

foi 
o 

da  
l.  
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SETOR DE ESTÁGIO  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
Aproximação entre 
universidade e empresas.  

 SUGESTÕES:  Expandir  

STATUS:  
Realizado, 
atualização do setor 
responsável  por 
atender o estudante  

 

  número de convênio com as 
empresas.  
PROVIDÊNCIAS: As   
solicitações foram atendidas e 
implantadas.  

e dos sistemas que 
passaram online. 

a  ser  

  XEROX   PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Tempo de 
atendimento/filas.  
SUGESTÕES: Aumentar 
número de funcionários para 
atendimento.  
PROVIDÊNCIAS: Negociar 
junto à terceirizada uma forma 
melhor de atendimento ao 
aluno. A reprografia foi  
realocada para   
um novo ambiente que  
proporcionou melhoras no 
atendimento.  

STATUS: 
andamento.  

em  

  

ESTÁGIO  

 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: Com a  
atualização do SAE (Espaço 
A3) muitas das pendências 
foram resolvidas.  

STATUS: 
andamento.  

em  

GRUPOS  
OPCIONAIS  

TRABALHO  
CONCLUSÃO  
CURSO  

DE 
DE  

 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)  

STATUS: 
houveram 
alterações.  

não  
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VISITAS TÉCNICAS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO: Aumentar 
os  números  de 
 visitas Técnicas. 
 SUGESTÕES: Elaborar 
calendário de visitas 
obrigatórias.  
PROVIDÊNCIAS: Reunião 
com empresas parceiras da 
Univale.  

STATUS:  em 
andamento.  

  

OUTROS  

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

Sem  

Sem  

Sem  

STATUS:  

  
  

CURSO: ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL   

COORDENADOR:  PROF. HERNANI CIRO SANTANA   

CURSO  

PROJETO   
PEDAGÓGICO  
EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES COM  
PLEMENTARES  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:  
Adequação da matriz curricular. 
Divulgação de projetos de 
pesquisa em áreas correlatas ao 
curso.  
Realização de visitas técnicas.  
 SUGESTÕES:  
Incentivar  os 
 professores  a 
promoverem visitas técnicas.  

PROVIDÊNCIAS:  
Divulgar aos estudantes do curso 
as atividades de extensão e 
pesquisa  realizadas. 
Disponibilizar  PPC  para 
estudantes.  

STATUS: 
Adequação da 
matriz curricular 
implementada em 
2020/1.  
Adequação  no 
PPC  será 
concluída  no 
primeiro semestre 
de 2020.  
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COORDENAÇÃO  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Atenção individual às turmas e 
estudantes.  
SUGESTÕES:  
Reuniões  frequentes 
 com representantes de 
turmas.  
PROVIDÊNCIAS:  
Definir, junto aos representantes 
de turma, um calendário fixo de 
reuniões a serem realizadas 
durante o semestre.  

STATUS:  
As reuniões serão 
agendadas após o 
recesso  do 
carnaval.  
Criado um grupo 
para  troca  de 
informações entre 
representantes  e 
Coordenação.  

CORPO 
DOCENTE  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Não foram apontados pontos 
específicos relacionados aos 
professores, sendo bem avaliados.  
SUGESTÕES:  
Prosseguir as oficinas de 
aperfeiçoamento realizadas pelo 
setor de gestão pedagógica. 
PROVIDÊNCIAS:  
Incentivar participação dos 
docentes do curso nas oficinas e  

STATUS: -  

 

  na Pós-graduação Lato Sensu 
Docência do Ensino Superior 
ofertada pela UNIVALE.  

 

ESTRUTURA 
FÍSICA  

SALAS DE AULA  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Limpeza dos ambientes e 
manutenção contínua dos 
aparelhos de ar condicionado. 
Substituição de carteiras 
inapropriadas e sem conforto.  
SUGESTÕES:  
Manutenção de aparelhos de ar 
condicionado sempre que 
necessário. Substituição de 
carteiras inapropriadas.  
PROVIDÊNCIAS:  
Solicitar a realização, sempre que 
necessário, da manutenção nos 
equipamentos de ar condicionado.  
Solicitar a identificação de 
carteiras danificadas e 
providenciar substituição.  

STATUS: -  
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EQUIPAMENTOS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Projetores e aparelhos de ar 
condicionado.  
SUGESTÕES:  
Aquisição de equipamentos e 
manutenção dos existentes.  
PROVIDÊNCIAS:  
Solicitar   aquisição  de 
equipamentos e manutenção dos 
existentes.  

STATUS: -  

  LABORATÓRIO  
/AULAS PRÁTICAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Melhoria da qualidade das aulas 
práticas  
SUGESTÕES:  
Modernização dos laboratórios  

STATUS: -  

    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.  

  

  RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Criar alternativas para atrair a  

  

 

  atenção dos alunos e conseguir se 
comunicar de forma produtiva 
dentro da sala de aula.  
SUGESTÕES:  
Criar estratégias para valorizar o 
uso de recursos midiáticos com a 
finalidade de oferecer aos alunos 
conteúdo e linguagem dinâmica 
que contribua para incentivar a 
sua participação.  
PROVIDÊNCIAS:  
Incentivar a utilização de recursos 
pelos professores do curso.  
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INSTALAÇÕES   
FÍSICAS PARA  
PORTADORES 
COM   
NECESSIDADES   
ESPECIAIS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Adequação dos ambientes 
acadêmicos segundo normas 
vigentes.  
SUGESTÕES:  
Elaborar projeto de adequação por 
meio do Escritório Modelo.  
PROVIDÊNCIAS:  
Solicitar à equipe do Escritório 
Modelo elaboração de plano de 
ação referente a elaboração dos 
projetos para adequação dos 
ambientes acadêmicos para 
portadores de necessidades 
especiais.  

STATUS: -  

  INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:  
Limpeza e manutenção.  

STATUS: -  

    SUGESTÕES:  
Diagnóstico da qualidade das 
instalações e melhoria no serviço 
de limpeza.  
PROVIDÊNCIAS:  
Setor responsável realizar 
levantamento das condições físicas 
das instalações e manutenções 
necessárias (como portas que não 
fecham, por exemplo) e elaborar 
plano de manutenção;  
Realizar limpeza diariamente, com 
reposição de papel higiênico e 
sabonete.  

  

  

CANTINAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Não foram identificados 
apontamentos específicos na  

STATUS: -  

  avaliação   
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SERVIÇO DE   
SEGURANÇA NO   
CAMPUS  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Segurança  geral  no  Campus. 
Iluminação e número de guardas.  
SUGESTÕES:  
Iluminação nos caminhos dos 
laboratórios e demais ambientes 
acadêmicos. Análise do número de 
profissionais responsáveis pela 
segurança.  
PROVIDÊNCIAS:  
Solicitar ao setor responsável a 
análise das adequações sugeridas.   

STATUS: -  
  
   

  
  

SETORES   
ADM E   
ACADÊMICOS  

SECRETARIA 
ACADÊMICA  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Qualidade do atendimento.  
SUGESTÕES:  
Adequar número de funcionários 
atendendo aos estudantes em 
período de matricula.  
Disponibilizar  informações  pelo 
site/portal  do  aluno. 
 Agilizar atendimento via 
telefone.  
PROVIDÊNCIAS:  
Solicitar ao setor responsável a  
análise das adequações sugeridas  

STATUS: -  

  

TESOURARIAS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:  
Qualidade do atendimento.  
SUGESTÕES:  
Adequar número de funcionários 
atendendo  aos  estudantes 
 em período de matricula.  
PROVIDÊNCIAS:  
Solicitar ao setor responsável a  
análise das adequações sugeridas.  

STATUS: -  

  
  

GRUPOS  
OPCIONAIS  

ESTÁGIO  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Divulgação de oportunidades de 
estágio.  
SUGESTÕES:  
Divulgar por e-mail e redes sociais 
oportunidades de estágio.  
PROVIDÊNCIAS:  
Realizar procedimentos sugeridos.  

STATUS:  
As vagas têm sido 
divulgadas nas 
redes sociais do 
curso.   
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TCC  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Divulgar  amplamente  aos 
estudantes a importância do mesmo 
para a formação profissional.   
SUGESTÕES:  
Realizar roda de conversa com 
estudantes do oitavo período antes 
da elaboração das propostas de 
TCC.  
PROVIDÊNCIAS:  
Organizar data com as turmas do 
oitavo período para realização do 
proposto.  

STATUS: -  

  VISITAS 
TÉCNICAS  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Quantidade de visitas.  

STATUS: -  

    SUGESTÕES:  
Expandir as visitas técnicas a todos 
os períodos, principalmente dos 
iniciais.  
PROVIDÊNCIAS:  
Incentivar os professores do curso a 
realizar visitas com os estudantes.  

  

  

OUTROS  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Avaliação global.  
SUGESTÕES:  
Discutir  com  professores 
adequações na metodologia adotada 
na avaliação global do curso.  
PROVIDÊNCIAS:  
Realizar  reuniões  de 
 NDE  e colegiado para 
discussão.   

STATUS: -  

  
  
  

CURSO: ENGENHARIA ELÉTRICA   

COORDENADOR: PROF.  GYOVANE ALVES ARMONDES   
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CURSO  

PROJETO  
PEDAGÓGICO  
EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES  
COMPLEMENTARES  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  Projeto 
Pedagógico, Extensão  
SUGESTÕES: Estão sendo 
elaboradas ofertas de cursos de 
extensão conforme orientações 
da AEX após participação nos 
seminários sobre o assunto. 
PROVIDÊNCIAS:  
participação dos professores nas 
palestras de  
Curricularização da Extensão 
ofertadas pela AEX  

STATUS: 
 Projeto 
pedagógico 
atualizado em 2019-2 
conforme novo PDI, 
Seminários  sobre 
curricularização ainda 
em andamento.   

 

COORDENAÇÃO 

POSTURA  
DESEMPENHO  
  

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

STATUS:  não 
houveram alterações 
na portaria referente 
ao assunto  

CORPO 
DOCENTE  

POSTURA  
DESEMPENHO  
  

E   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. PROVIDÊNCIAS:  
Planejar datas e horários junto 
ao corpo docente abordando as 
principais mudanças nas  
normas  

STATUS:  
em andamento, 
conforme agendas  

 AEX,  GEPE  e  
ASGRAD  

ESTRUTURA  
FÍSICA  

SALAS DE AULA  

  PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
Climatização do ambiente/ 
estrutura física em implantação.  
SUGESTÕES: Instalação de 
equipamentos  de 
climatização/reforma  do 
ambiente.  
PROVIDÊNCIAS: Estão 
sendo realizadas as reformas 
solicitadas das salas, falta a 
atualização dos laboratórios 
que envolvem aulas práticas.  

STATUS: salas de 
aula reformadas, 
laboratórios sem  
alterações   
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  EQUIPAMENTOS  

 PONTO A SER 
APERFEIÇOADO: Tempo de 
uso de equipamentos. 
SUGESTÕES: Atualização de 
equipamentos de laboratório.  
PROVIDÊNCIAS: Em acordo 
com as demais engenharias e a 
diretoria executiva FPF foi feita 
a solicitação  de 
atualização/aquisição de 
equipamentos voltados ao 
ensino.   

STATUS:  
sem  alterações 
 – aguardando.  

  LABORATÓRIO    PONTO  A  SER  STATUS:  

 

 /AULAS PRÁTICAS   APERFEIÇOADO:  
Renovação dos equipamentos de 
uso dos alunos.  
SUGESTÕES:  
Manutenção/substituição 
 dos equipamentos 
avariados.  
PROVIDÊNCIAS:  
Manutenção corretiva dos 
equipamentos. Em acordo com 
as demais engenharias e a 
diretoria executiva FPF foi feita 
a solicitação de 
atualização/aquisição de 
equipamentos dos laboratórios.   

sem  alterações 
 – aguardando.  

  
RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  
  

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

STATUS:  
equipamentos foram 
comprados 
infelizmente 
roubados  

e 
foram  

  

INSTALAÇÕES  
FÍSICAS PARA 
PORTADORES COM  
NECESSIDADES  
ESPECIAIS  

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

STATUS: 
andamento.  

em  
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INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

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

STATUS: 
andamento.  

em  

  CANTINAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: Valor dos 
alimentos não condizente com a 
quantidade e qualidade.  
SUGESTÕES: Revisão dos 
valores e supervisão de uma 
nutricionista.  

 PROVIDÊNCIAS:  Parceria  

STATUS:  não 
implantado.  

   entre cantinas e curso de 
nutrição da Univale. (Não foi 
efetivado)  

 

  
SERVIÇO  
SEGURANÇA  
CAMPUS  

DE 
NO  

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

STATUS: em 
andamento com 
substituição por 
luminária LES’s  

  

SETORES ADM  
E ACADÊMICOS  

SECRETARIA 
ACADÊMICA  

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)  

STATUS: 
andamento.  

em  
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TESOURARIAS  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO: Tempo de 
atendimento/filas.  
SUGESTÕES: Aumentar 
número de funcionários para 
atendimento.  
PROVIDÊNCIAS:  Implantar 
metodologias de atendimento ao 
aluno em horário de pico.  

STATUS: 
implantado.  

não  

  

BIBLIOTECA  

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

SER 
Sem  

Sem  

Sem  

STATUS: foi 
acrescido o conteúdo 
da biblioteca virtual.  

  

SETOR  DE 
ESTÁGIO  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
Aproximação entre universidade 
e empresas.  
SUGESTÕES:  Expandir 
número de convênio com as 
empresas.  
PROVIDÊNCIAS:  As 
solicitações foram atendidas e 
implantadas.  

STATUS:  
Realizado, 
atualização do setor 
responsável por 
atender o estudante e 
dos sistemas que 
passaram a ser online.  

 

  

XEROX  

 PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO: Tempo de 
atendimento/filas.  
SUGESTÕES: Aumentar 
número de funcionários para 
atendimento.  
PROVIDÊNCIAS: Negociar 
junto à terceirizada uma forma 
melhor de atendimento ao aluno. 
A reprografia foi realocada para  
um  novo  ambiente 
 que  proporcionou 
 melhoras  no 
atendimento.  

STATUS:   
em andamento.  
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GRUPOS  
OPCIONAIS  

ESTÁGIO  

  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: Com a 
atualização do SAE (Espaço A3) 
muitas das pendências foram 
resolvidas.  

STATUS: 
andamento.  

em  

  

 TRABALHO  DE  
CONCLUSÃO DE  
CURSO  

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

STATUS: não 
houveram alterações.  

  

VISITAS 
TÉCNICAS  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO: Número de 
visitas abaixo do ideal.  
SUGESTÕES: Elaborar 
calendário de visitas 
obrigatórias.  
PROVIDÊNCIAS:  Foram 
aumentadas o número de visitas 
técnicas no semestre.  

STATUS: número 
maior de visitas 
realizados em 2019 – 
em andamento para 
2020.  

  

OUTROS  

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

SER 
Sem  

Sem  

Sem  

STATUS:  

  observações.   

  
  
  

CURSO: FISIOTERAPIA  

COORDENADOR(A): PROFª. VANESSA LAYOLA LOPES LEAL  
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CURSO  

  
PROJETO PEDAGÓGICO  

EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES  

  
PONTO A SER APERFEIÇOADO:   
Avaliação global: substituir por outra 
atividade  
Atividades complementares serem a 
maioria no turno noturno, torna-se um 
complicador para quem estuda no turno 
matutino  
Falta de comunicação do turno matutino  
Aumentar  número  de 
 projeto  de extensão  
Seminário Interdisciplinar: mudar o 
formato de apresentação, principalmente 
teatro e acompanhamento dos trabalhos. 
SUGESTÕES: Levar a sugestão dos 
alunos para que o colegiado possa opinar 
sobre a situação.  
Sugerir novos projetos de extensão e 
aumentar o número dos extensionistas 
nos projetos existentes.  
PROVIDÊNCIAS:   
Neste semestre houveram várias 
atividades de integração: Aula magna; 
cinema comentado; Gincana; Colóquio 
sobre os projetos de extensão, monitoria 
e representação discente; Semana 
acadêmica.  
Conversar com a professora referência, 
Geane Dutra para intensificar as 
informações para a turma do segundo 
período matutino. Muitos desses eventos 
já ocorreram no turno matutino também, 
como APS integrada, Seminário 
interdisciplinar.   
Repensar  o  formato 
 da  APS, principalmente o 
teatro e o produto.  

COORDENAÇÃO  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Um 
aluno relatou que nem sempre a 
coordenação está disposta a atender o 
aluno na hora solicitada.    
SUGESTÕES: Manter os canais de 
comunicação e melhorar o retorno.  
PROVIDÊNCIAS:   
Mantenho grupo de WhatsApp com os 
representantes de turma e outros com 
cada período, com todos os alunos e  

 

  tento responder sempre que possível. 
Além disso, tenho encontros na sala de 
aulas com todos os períodos “Encontro 
com a coordenação” e  reunião com os 
representantes de turma.  
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CORPO DOCENTE  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Alunos pontuaram sobre metodologia de 
ensino e de avaliação de alguns 
professores.  
PROVIDÊNCIAS: Reunião individual 
com cada professor enfatizando a nova 
postura e também as metodologias de 
ensino e avaliação.  

ESTRUTURA FÍSICA  SALAS DE AULA  PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
necessidade de melhorar a estrutura física 
em todos os aspectos e limpeza diária do 
ambiente mobiliário.  
SUGESTÕES:  investimento mesmo que 
escalonado, começando pelas salas de 
aula com a manutenção nos aparelhos de 
ar condicionado (principal reclamação), 
pintura das salas, carteiras e outros.  
PROVIDÊNCIAS: em reunião com os 
alunos sobre a avaliação da CPA será 
colocado que essa demanda é de 
conhecimento da Coordenação/CPA e 
que providências serão tomadas. 
Destacar positivamente a reforma já 
realizada no CEU e ambiente do Centro 
de Fisioterapia.  
Reunião de alunos com FPF  

  

  

  EQUIPAMENTOS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
manutenção dos equipamentos dos 
laboratórios e de uso comum do curso. 
SUGESTÕES: investimento mesmo que 
escalonado.  
PROVIDÊNCIAS: Solicitação à FPF 
novamente.  

  
LABORATÓRIO 

/AULAS  
PRÁTICAS   

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
“ Os equipamentos de Eletroterapia são 

poucos e de qualidade duvidosa”   
SUGESTÕES: investimento mesmo que 
escalonado.  
PROVIDÊNCIAS: Solicitação à FPF 
novamente.  

  

RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
investimento em recursos audiovisuais. 
SUGESTÕES: investimento mesmo que 
escalonado.  

  
INSTALAÇÕES FÍSICAS   
 PARA  PORTADORES  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
“Acesso e adequação das instalações  

 

  COM   
NECESSIDADES 
ESPECIAIS  

 físicas para pessoas com necessidades 
especiais é fraco, falta uma boa 
iluminação, deixando o caminho de 
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     difícil acesso principalmente para alunos 
com deficiência visual como eu.   
SUGESTÕES: investimento mesmo que 
escalonado.  

  

  

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

 PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
limpeza, abastecimento regular com 
papel higiênico, papel toalha e sabão 
líquido.  
SUGESTÕES: investimento mesmo que 
escalonado.  

  

  

CANTINAS  

 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.  

  

  

SERVIÇO  
SEGURANÇA  
CAMPUS  

DE 
NO  

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. Adotar sistema de catraca, 
com autorização através da carteirinha. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitação à FPF 
novamente.  

 SETORES  ADM  
ACADÊMICOS  

E  
SECRETARIA 
ACADÊMICA  

 PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento  
SUGESTÕES:  formação 
 para  os funcionários.  

  

 TESOURARIAS   PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento  
SUGESTÕES:  formação 
 para  os funcionários.  

  

 

BIBLIOTECA  

 PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento.  
Biblioteca muito quente.  
Aumentar o número de livros por aluno.  
SUGESTÕES:  formação 
 para  os funcionários.  
  

  

 

SETOR DE ESTÁGIO  

 PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
atendimento Divulgação de estágios 
SUGESTÕES:   
atendimento Divulgação de estágios  
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  XEROX  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
atendimento Divulgação de estágios  

SUGESTÕES:  formação  para  os 
funcionários.  

  
  

CURSO: BACHAREL EM JORNALISMO  

COORDENADOR: DILEYMÁCIO DE CARVALHO  

CURSO  

PROJETO  
PEDAGÓGICO  

EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
PPC do Jornalismo será atualizado ao longo de 
2020   

   

COORDENAÇÃO  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Dar publicidade as ações de resoluções de  
demandas dos alunos que são feitas   
SUGESTÕES:  
Reunir os alunos para apresentar os resultados.   
PROVIDÊNCIAS: Fazer uma vez por mês   

CORPO DOCENTE  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO:  
Organização das aulas diárias   
SUGESTÕES:  
Disponibilizar o plano de aula para os alunos.   
PROVIDÊNCIAS:  
Apresentar plano de aula e dar visibilidade ao 
mesmo, via e-mail   

  SALAS DE AULA  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Falta ar condicionado na rádio, Labcom , 
fotografia.   
SUGESTÕES:  
Fazer oficio a gestão, encaminhar abaixo assinado 
dos alunos e professores   
PROVIDÊNCIAS: solicitar a gestão prazos   

  

EQUIPAMENTOS  PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Laboratórios de informática precários   
SUGESTÕES:  
Adquirir   
PROVIDÊNCIAS: fazer plano de emergência de 
compra.  
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LABORATÓRIO 
/AULAS  
PRÁTICAS   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O mesmo do 
item acima  

 

  

RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Comprar 
mais dois Datashow   
SUGESTÕES: Pedir suplementação  
PROVIDÊNCIAS: Enviar pedido e também pedir 
a gestão data para compra.   

ESTRUTURA  
FÍSICA  

INSTALAÇÕES  
FÍSICAS   
PARA PORTADORES 
COM NECESSIDADES  
ESPECIAIS  

PONTO  A  SER 
 APERFEIÇOADO: Conhecer  o 
 Plano  Institucional  da Universidade 
para essa questão.   

  

  
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

 PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Limpeza  
SUGESTÕES:  
Ser limpa ao longo do período de aula, não apenas 
antes do início   
PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar a sugestão a gestão superior   

  CANTINAS  

 PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Solicitar melhorias dos produtos oferecidos, 
incluindo produtos saldáveis e naturais. Abrir uma 
cantina que tenha jantar a noite.   
SUGESTÕES: Encaminhar sugestão a gestão.   
PROVIDÊNCIAS: Oficializar via colegiado   

SETORES   
ADMINISTRATIVO  
S E ACADÊMICOS  

SERVIÇO  
SEGURANÇA  
CAMPUS  

DE 
NO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Área da comunicação externa está muito escura.  
SUGESTÕES: Instalação de luzes externa a TV, 
Rádio e Labocm.   
PROVIDÊNCIAS: Registrar as áreas e fazer as 
solicitações.  

  
SECRETARIA 
ACADÊMICA  

 PONTO A SER APERFEIÇOADO: Informatizar 
a maioria dos processos que demandem 
formulários por parte dos alunos.  SUGESTÕES: 
Gestão superior   

  TESOURARIAS  

  PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO:  
Treinamento da qualidade de atendimento.   
SUGESTÕES: Treinar e readequar pessoal quanto 
ao atendimento pessoal e por telefone  
PROVIDÊNCIAS: apresentar demanda a gestão 
superior   
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  BIBLIOTECA  
 PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Maior divulgação entre os alunos.   

  SETOR DE ESTÁGIO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Informatizar as assinaturas de convênios como já 
faz o CIEE  
SUGESTÕES: Solicitar ao setor a medida   

  XEROX  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Aumentar o número de máquinas para impressão e 
computadores de acesso.   
SUGESTÕES: Solicitar a gestão superior.   
  

  
  
  
  

CURSO: MEDICINA  
COORDENAÇÃO: DR NILO SÉRGIO NONIMATO  

CURSO  

PROJETO   
PEDAGÓGICO  
EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
- Aprovação do PPC  
atualizado em 2020;  
SUGESTÕES:  
Aprovação do PPC na 1ª 
reunião CONSUNI 2020; 
PROVIDÊNCIAS:  
- Encaminhar PPC para  
aprovação CONSUNI.  

STATUS:  

PPC a ser encaminhado 
para aprovação do   
CONSUNI em 20/02/20.  
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COORDENAÇÃO  POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  
- Comunicação com 
alunos e professores, conforme 
o que está no  
relatório CPA;  
- Plano de Trabalho da 
Coordenação;  
- Plano de Trabalho do 
NDE;  
- Reuniões Modulares e  
Professores  Referência  de 
todos os Módulos;  
SUGESTÕES:  
- Solicitar  apoio 
 da  
Gestão da Qualidade;  
- Elaborar um quadro de 
horário e atribuições da  
Equipe  de  Apoio,    à 
Coordenação, Consultoria, 
Secretaria, Assessoria 
Pedagógica,  e com as 
atribuições da Equipe de  
apoio à coordenação;  
PROVIDÊNCIAS:  
- Elaborar Plano de 
Trabalho da Coordenação nos 
ternos do indicador 2.3 do  
Instrumento de Avaliação de 
Cursos do INEP/MEC e que 
atenda as demandas  

STATUS:  

- Plano de Trabalho 
 da  
Coordenação em fase de 
elaboração;  

- Indicação  da 
Equipe do curso para 
juntamente com a  
Moderadora/  
Coordenação  e 
Assessoria Pedagógica 
conduzir os trabalhos de 
Planejamento Estratégico 
do Curso;  

- Monitoramento  
do trabalho  do NDE e 
Colegiado do Curso;  

- Encaminhamento 
à Reitora de sugestão de 
protocolo do Processo de 
Reconhecimento do  
Curso nessa data.  
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  mencionadas no relatório da  
CPC e o Planejamento 
Estratégico PROGRAD;  
- Definir agenda de 
reuniões do Colegiado e NDE 
2020/1 quinzenalmente para 
melhor preparação do curso 
para o reconhecimento;  
- Promover a avaliação 
e autoavaliação das ações do 
NDE e Colegiado do Curso; - 
Retomar as ações para 
abertura do processo de 
Reconhecimento do Curso no 
sistema e-MEC em agosto de 
2020, nos termos da Portaria 
208/20;  
- Organizar os arquivos 
do curso: Atas, Atos de  
Nomeação e demais registros 
que estiverem desatualizados; 
- Fazer a devolutiva dos 
resultados da avaliação da 
CPA aos alunos;  
- Definir de pelo menos 
03 Reuniões Modulares, 
sendo uma após cada etapa  
avaliativa;  
- Definir Professores 
Referência para os Módulos 
que ainda não foram  
indicados;  
- Definir junto à 
Reitoria quanto ao protocolo 
do processo de 
reconhecimento do curso de 
Medicina  
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CORPO 
DOCENTE  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
- Material didático;  
- Metodologias; - 
 Uso das Bibliotecas  
física e virtual;  
- Avaliação  
permanente;  
- Intervenção 
pedagógica em tempo real 
para alunos com baixo 
desempenho  
acadêmico;  
- Integração entre os 
professores  de  alguns 
módulos; - Planos de Ensino 
do 8º período do curso;  
- Validação dos planos 
de Ensino pelo NDE.  

STATUS:  
- Ações  sendo  
implantadas  
processualmente durante 
o semestre 2020;  
- Reunião com o 
NEaD em 17/02 para 
retomada dos cursos EaD; 
- Elaboração 
 das agendas  e 
disponibilização 
 aos docentes.  

 

  SUGESTÕES:  
- Retomada do curso de 
Formação Docente  na 
modalidade EaD para  
Medicina;  
PROVIDÊNCIAS:  
- Reoferta dos cursos de  
Formação Docente EaD sobre  
Planejamento e Avaliação;  
- Realização de oficinas 
sobre Planos de Ensino;  
- Realização  de  
oficinas sobre avaliação;  
- Oferta de curso sobre 
Produção de recursos  
audiovisuais;  
- Realização  de  
Encontros Pedagógicos 
quinzenais para atendimento 
às demandas dos professores;  
- Uso  conteúdo 
virtual/SAGA.  
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ESTRUTURA 
FÍSICA  

SALAS DE AULA  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
- Cabo de saída HDMI 
para os comutadores das salas 
com defeito continuamente;  
- Ar condicionados com 
ruídos e mal  
funcionamento;   
- Segurança do 
patrimônio.  
SUGESTÕES:  
- Computador  
conectado ao data show em 
cada sala de aula;  
- Maior fiscalização das 
salas de aula por profissionais 
da segurança.  
PROVIDÊNCIAS:  
- Aquisição  de 
computadores  e  cabos 
conectados ao data show em 
cada sala de aula.  

STATUS:  

Solicitações feitas pela 
Coordenação à FPF, a 
serem ratificadas.  

  

EQUIPAMENTOS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
- Equipamento da sala 
de reuniões dos professores 
com data show, computador e 
um telão.  
SUGESTÕES:  
- Aquisição  dos 
equipamentos pela FPF.  

STATUS:  

Solicitação a ser feita 
junto à FPF.  

 

  

LABORATÓRIO  
/AULAS PRÁTICAS   

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
-  Microscópios  dos  
Laboratórios com a qualidade 
de imagens ruins;  

STATUS:    

  

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
- Falta  de 
 sanitário  
Bloco C-2 da Medicina;   
- Limpeza; Material de 
higiene; - Espelho quebrado.  
SUGESTÕES:  
- Ofertar sabonete nos  
sanitários;  
- Fiscalização da 
limpeza dos banheiros 
principalmente na parte da 
tarde;  
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- Substituir 
 espelho quebrado.  

  

SERVIÇO DE   
SEGURANÇA NO   
CAMPUS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
- Segurança. 
SUGESTÕES:  
- Vigilância  
permanente para os espaços 
com os laboratórios e 
equipamentos.  

    

  

BIBLIOTECA  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
- Acesso  aos  livros  
pelos alunos do  8º período;  
- Acesso aos livros 
adquiridos de 2019 para os 
demais períodos do curso.  
SUGESTÕES:  
PROVIDÊNCIAS:  
- Aquisição dos livros  
para o 8º período;  
- Liberação dos livros 
adquiridos de 2019 para os 
demais períodos do curso.  

STATUS:  
- Foi feita a 
cobrança junto à  
Biblioteca.;  
- Os  livros 
comprados  serão 
disponibilizados 
 dia 20/02 segundo 
e-mail da bibliotecária;  
- Os livros do 8º 
período ainda não foram 
adquiridos.  

  

SETOR DE ESTÁGIO  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:  

SUGESTÕES:  

PROVIDÊNCIAS:  

STATUS:  

Em processo  

GRUPOS  
OPCIONAIS  

ESTÁGIO  PONTO A SER  
APERFEIÇOADO:  

STATUS:  

Em processo  
  

OUTROS  
 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  

STATUS:  
-  Será  reforçada  a  
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  - Uso de sanitário no 
bloco da Coordenação da 
Medicina;  
- Mobiliário e 
equipamento da sala coletiva e 
box individual dos  
professores; (Bloco C-2)  
- Identificação da sala 
coletiva e box individual dos 
professores e dos demais 
setores do Bloco C2;   
SUGESTÕES:  
- Construir  um  
banheiro no Bloco C-2;  

demanda junto ao DEC.  

  
  
  

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 superior FPF.  

  
LABORATÓRIO  

/AULAS PRÁTICAS   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
reagentes dos laboratórios estão 
vencidos.  
SUGESTÕES: aquisição  
PROVIDÊNCIAS: planejamento de 
compra pelo SIU GESTÃO  

  
RECURSOS  

AUDIOVISUAIS  
  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
instalação de Datashow nas salas de aula 
ou disponibilizar na sala dos professores 
para agendamento. SUGESTÕES: 
aquisição.  
PROVIDÊNCIAS:  Encaminhar  a 
demanda para a gestão superior FPF.  
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INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
limpeza e reposição do papel toalha e 
higiênico.  
SUGESTÕES: adequar o horário dos 
funcionários responsáveis, para quando 
os alunos (do Noturno) chegarem para as 
aulas, todo o processo já tenha sido 
concluído.  
PROVIDÊNCIAS:  Encaminhar  a 

 

  demanda para a FPF.  

  CANTINAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento e qualidade dos alimentos 
que são vendidos.  
SUGESTÕES: cardápio mais saudável.  
PROVIDÊNCIAS: Encaminhar a 
demanda para a FPF, para futuros 
contratos incluírem um atendimento 
diferenciado quanto aos cardápios e 
atendimento ao público. Obrigatoriedade 
dos funcionários das cantinas passarem 
por  Curso de Formação Sobre Boas 
Práticas de Manipulação de Alimentos – 
Curso de Nutrição.  

  
SERVIÇO DE  

SEGURANÇA NO 
CAMPUS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: nº de 
funcionários. Melhorar a iluminação ao 
redor do Bloco G05.  
SUGESTÕES: aumentar o nº de 
funcionários e melhorar a iluminação, 
além disso controlar a entrada das pessoas 
no campus.  
PROVIDÊNCIAS:  Encaminhar  a 
demanda para a FPF.  



165  

  

  TESOURARIAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento  
SUGESTÕES: trabalhar com os 
funcionários do setor a forma educada e 
profissional de atender ao público. 
Atender ao telefone, dar informações 
precisas, não ficar encaminhando para 
outros setores informações que o próprio 
setor pode fornecer. Normalmente os 
alunos são encaminhados para a 
Secretaria Acadêmica, quando a própria 
tesouraria poderia resolver a situação.  
PROVIDÊNCIAS: Curso para 
atendimento ao público, troca de pessoal 

caso seja necessário. Problemas 
recorrentes.  

  SETOR DE ESTÁGIO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento alunos e professores.  
SUGESTÕES:  
PROVIDÊNCIAS: trabalhar com os 
funcionários do setor a forma educada e 
profissional de atender ao público. Ser 
proativo, ter vontade e disposição para 
resolver as demandas. Mudança ou 
alteração no quadro de funcionários, caso 
seja necessário.  

  XEROX  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
atendimento.  
SUGESTÕES: melhorar o atendimento ao 
público.  
PROVIDÊNCIAS:  Encaminhar  a 
demanda a FPF.  

  
  

CURSO: ODONTOLOGIA  
COODENADOR:  PROF. CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO  
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CURSO  

PROJETO   
PEDAGÓGICO  
EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES  

PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  

- Divulgação  das 
atualizações do PPC junto ao 
corpo docente do curso.   
- Divulgação  da 
atualização do  PPC junto aos 
discentes,  destacando 
 os projetos  de 
 pesquisa  e 
 a participação  na 
 iniciação científica, 
 bem  como  as 
atividades de extensão, estágios 
e atividades complementares 
realizadas  no  curso 
 de odontologia.   
- Divulgação  dos  
resultados da   
Avaliação  Institucional 
(Feedback)  aos  docentes 
 e discentes.   
-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   

STATUS:  

Foram  
realizadas  
oficinas com os 
docentes e 
discussão sobre 
o PPC em 
dezembro de  
2019.  

Foi apresentado 
de forma 
individual o 
resultado da CPA 
a cada  
Docente durante 
os meses de 
novembro e 
dezembro de  
2019.  

Resultados gerais 
da CPA foram 
apresentados aos 
docentes em 
dezembro de  
2019.  

Está programada 
para fevereiro de  
2020  
apresentação dos 
principais pontos 
do PPC para os 
discentes.  

Foi repassado ao  
Centro 
acadêmico, as 
metas da 
coordenação do 
curso para  
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  atividades acima descritas.  atender as 
demandas da  
CPA.  

NDE iniciou 
discussão sobre as 
demandas da  
CPA,  em 
fevereiro de 2020 
vai retomar essa 
discussão.  

Aprovamos  no 
último  ano 
continuação  e 
criação de novos 
projetos  de 
extensão.  

COORDENAÇÃO  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
- Manter a melhorara na 
comunicação interna sobre os 
problemas do curso   
- Comunicação interna 
sobre as atividades 
desempenhadas, principalmente 
para os professores em 
dedicação integral.   
- Cobrança das 
atribuições do professor 
referência junto aos docentes e 
discentes.  - Manter a melhora 
do contanto com os 
representantes 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. – Mais 
Reuniões com as equipes de  
cada disciplina   
-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  

STATUS:  
A 
 coordenaç
ão vem  realizando 
reuniões 
periódicas com as 
equipes  de 
docentes 
 por 
disciplina.  
Coordenação fez 
uma parceria com 
o  centro 
acadêmico, para 
melhorar a  
comunicação com 
os discentes e 
 levantar 
 de forma 
 mais 
rápido  as 
reclamações  e 
possíveis 
soluções. 
Coordenação 
criou contatos de 
grupos  de  
WhatsApp 
 com 
representantes de 
turma,  centro 
acadêmico,  
colegiado, NDE e 
docentes  do 
curso.  
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Coordenador 
disponibilizou  
um WhatsApp 
para atender de  
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  e demandas mais frequentes 
apresentadas pelos discentes.   
- Melhorar forma de 
divulgação de reuniões  
(Colegiado,  NDE,  
representantes,   
ASGRAD/PROACAD) da 
coordenação para discentes e  
docentes   
PROVIDÊNCIAS:   
- Divulgar a agenda de 
atendimento  junto  à 
comunidade acadêmica.  

forma permanente  
alunos  e 
familiares.  
Coordenação 
atualizou manual 
de  professor 
referência no ano 
de 2019. 
Coordenação 
solicitou 
 aos 
docentes,  
relatório  de 
alunos com notas 
baixas  e 
 fraco 
desempenho  a 
cada janela de 
avaliação. 
Coordenação está 
divulgando  
agenda  de 
reuniões  de 
colegiado e NDE 
no  início  do 
semestre.  
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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  

STATUS:  

 Estão  sendo  
realizadas  
oficinas de 
capacitação para 
os docentes a 
cada final do  
semestre,  
planejado e 
organizado pelo 
colegiado e NDE.  

 Estão  sendo  
realizadas  
atividades  de 
capacitação para 
todos os docentes 
a cada início de 
semestre,  
planejado  e 
organizado pela 
pela pró- reitoria 
acadêmica.  

Em reuniões 
periódicas com 
equipes de 
disciplinas, são  
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  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 ensinoaprendizagem. -  
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 
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.  

avaliadas  as 
dificuldades 
enfrentadas e as  
possíveis soluções. 

Os professores 
estão sendo 
motivados a 
trabalharem com 
metodologias  
 ativas  e  a  
buscarem  
novidades e 
adequações as 
demandas do 
mercado.  

Conselhos  de 
classes  são 
realizados 
 para 
análise  da situação 
 dos 
discentes, relação 
ensino 
aprendizagem  e 
relação professor 
aluno.  

Foi criado em 
2019 relatório das 
atividades dos 
professores DI’s e 
feedback  

 Estão  sendo  
realizadas  
reuniões 
 com 
coordenadores e 
docentes 
 dos 
estágios, 
 com 
objetivo  de 
diagnósticos  de 
possíveis  
problemas  e 
adequações.  
 Em 2019 foi 
direcionado uma 
funcionária do  
GEPE  para 
acompanhamento  
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da avaliação global 
do curso  
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   de odontologia.  

Em 2019 
iniciamos um 
treinamento e 
acompanhamento 
das avaliações 
construídas pelos 
docentes.  

ESTRUTURA  
FÍSICA  

SALAS DE AULA  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
- Limpeza, climatização e 
carteiras.  
- 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.mobiliários dos 
laboratórios. - Manutenção 
aparelhos Rx  

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.  

STATUS:  

Realização  de 
reuniões 
 com 
equipes  de 
manutenção.  

O curso tem 
acompanhado a 
limpeza das 
clinicas e 
manutenção das 
carteiras em sala 
de aula 2019.  

 Todos  os  
laboratórios  
passaram 
 por 
melhorias no ano 
de 2019.  

Todas as clínicas 
e laboratórios 
entraram em 
obras  de 
pequenos reparos 
em 2019,  
incluindo 
pinturas internas 
e externas;  

Pia da clínica II 
foi  trocada  no 
ano de 2019.  

Todas as cadeiras 
de RX foram 
trocadas no ano 
de 2019.  
   
Todos os 
aparelhos de Rx 
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passaram por 
manutenção no  
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   ano de 2019.  

Os funcionários 
de manutenção 
mantêm reuniões 
com  a 
coordenação do 
curso e processos 
de melhorias nas  
tarefas 
executadas.  

Foram  
adquiridos testes 
rápidos de HIV e 
hepatite visado a 
biossegurança e 
maior  cuidado 
com os discentes 
e pacientes  

  LABORATÓRIO  
/AULAS PRÁTICAS   

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
- Climatização  do  
laboratório de prótese  
- 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.   

STATUS:  

Estudo 
implantação  
um  centro 
odontologia 
digital   

Reforma  
finalizada 
laboratório 
anatomia.  

de 
de 
de  

do 
de  

  RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:  
- Infraestrutura das salas 
de multimídias (Climatização e 
equipamentos).   
- Qualidade  dos 
equipamentos de multimídias 
dos auditórios  
. - Quantidade de equipamentos 
de multimídias a serem 
disponibilizados para os 
professores.   

SUGESTÕES:   
- Aquisição de 
equipamentos de multimídia e 
melhoria da qualidade da  

 Aquisição  de  
aparelho 
multimídia 
 para 
coordenação  

Finalizada  
melhorias nos 
auditórios A e B 
com excelente  
recurso  

 multimídia  e  
climatização  
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  climatização.   

PROVIDÊNCIAS:  
-  Encaminhar demandas 
para Direção Executiva da FPF 
para  as  providências 
necessárias.  

 

  

INSTALAÇÕES   
FÍSICAS PARA   
PORTADORES COM   
NECESSIDADES   
ESPECIAIS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
- Viabilizar o acesso para 
deficientes visuais e auditivos.   

SUGESTÕES:   
- Sinalização específica 
para os deficientes visuais e 
auditivos.   

PROVIDÊNCIAS:   
-Encaminhar demandas para 
Direção Executiva da FPF para 
as providências necessárias.  

STATUS:  

  INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:  
- Limpeza  dos 
banheiros.  - 
 Materiais  de 
higiene pessoal   

SUGESTÕES:   
- Aquisição de materiais 
de higiene pessoal - Promover 
uma  campanha  de 
conscientização de utilização 
das instalações sanitárias.   
PROVIDÊNCIAS: -   
Encaminhar demandas para as   
chefias  dos    setores 
responsáveis .  

STATUS: -  
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CANTINAS  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:  
- 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  

STATUS: -  

 

  setores responsáveis   

  

SERVIÇO DE   
SEGURANÇA NO   
CAMPUS  

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.  
PROVIDÊNCIAS:  
Não se aplica.  

STATUS: -  

SETORES   
ADM  
 E   
ACADÊMICOS  SECRETARIA 

ACADÊMICA  

 PONTO  A  
APERFEIÇOADO:  
Não se aplica  

SUGESTÕES:  
Não se aplica  

PROVIDÊNCIAS:  
Não se aplica  

SER  STATUS: -  

  TESOURARIAS   PONTO  A  
APERFEIÇOADO:  
Não se aplica  
SUGESTÕES:  
Não se aplica  

PROVIDÊNCIAS:  
Não se aplica  

SER  STATUS:      -        
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BIBLIOTECA  

PONTO A SER   
APERFEIÇOADO:  

- Qualidade da internet. 

- Climatização.  

SUGESTÕES:  
Feedback para o setor  

PROVIDÊNCIAS:  
Não se aplica  

 STATUS: -  

  

SETOR DE ESTÁGIO  

 PONTO  A  
APERFEIÇOADO:  
Não se aplica  

SUGESTÕES:  
Não se aplica  

PROVIDÊNCIAS:  
Não se aplica  

SER  STATUS: -  

  
XEROX  

 PONTO  A  
APERFEIÇOADO:  
-Preço alto   

SER  STATUS: -  

  -Atendimento   
-Número  reduzido  de 
funcionários   

SUGESTÕES:  
-Dar o feedback para chefia deste 
setor.  

PROVIDÊNCIAS:  
-Encaminhar demandas  para 
Reitoria e Diretoria  
Executiva  

 

GRUPOS  
OPCIONAIS  

ESTÁGIO  PONTO  A  SER 
APERFEIÇOADO:  

-Não se aplica.   

STATUS: -  

  
  
  
  

CURSO: PEDAGOGIA  
COORDENADOR(A):  PROFª. KARLA NASCIMENTO DE ALMEIDA  
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CURSO  

PROJETO   
PEDAGÓGICO  
EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: Conhecimento 
do PPC do curso  
Emissão e entrega de certificados de eventos do curso 
Curricularização da extensão  

SUGESTÕES:  

Entregar os certificados dos eventos promovidos pelo 
curso  
Intensificar as ações de curricularização da extensão  

PROVIDÊNCIAS:  
Apresentar o PPC do curso em data show, em evento 
coletivo ao início do semestre – Tecendo redes, bem 
como a matriz do curso, para que vejam quais as 
disciplinas que ainda irão cursar ao longo da 
graduação.  
Intensificar junto ao Laboratório de Didática a emissão 
de possíveis certificados não entregues às estudantes.  
Planejar coletivamente com os professores e inserir 
nos planos de ensino as atividades de curricularização 
da extensão  

COORDENAÇÃO  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Acompanhamento dos docentes e discentes   

SUGESTÕES:  
Reuniões de planejamento e formação docente  

 

  Realização de momentos coletivos com as turmas   

PROVIDÊNCIAS:  
Manter e intensificar as agendas de reuniões de 
professores (com participação do GEPE), 
planejamentos integrados e conversas coletivas com as 
turmas.  
Manter e intensificar o UNIFEST – Evento de 
integração dos familiares com a universidade.  
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CORPO DOCENTE  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Distribuição de pontos nas avaliações  
Metodologias  
Postagem  de  arquivos SUGESTÕES:  
Distribuir  melhor  os  pontos  das 
 avaliações Adequações de 
metodologias/horários de aulas para não ficar 
exaustivo  
Postagem de arquivos com antecedência no portal  

PROVIDÊNCIAS:  
Abordar esses pontos na reunião de professores ainda 
em 2019/2 e intensificar durante a formação com os 
professores no início do semestre letivo de 2020/1  

ESTRUTURA  
FÍSICA  

SALAS DE AULA  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Qualidade das cadeiras  
Local das salas 
Ar condicionado  
SUGESTÕES:  
Trocar as cadeiras de madeiras com braço (pequenas e 
desconfortáveis) por cadeiras acolchoadas e mesas 
com espaço para guardar os materiais.  
Garantir salas para as turmas no térreo ou no primeiro 
andar.  
Deixar o controle na sala para regular a temperatura  

PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar solicitação para o setor responsável (FPF, 
DEC e SEPLAN)  

  EQUIPAMENTOS  PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Quantidade e qualidade dos computadores do  
Laboratório de Didática - LAD e de Informática 
Conexão   

SUGESTÕES:  
Colocar mais 3 computadores no LAD (mais atuais, 
mais rápidos e com melhor conexão à Internet. 
Verificar máquinas (algumas sem parte dos 
acessórios, ficando só desligadas) e a velocidade de 
internet dos laboratórios de informática (tem ficado 
muito lenta) PROVIDÊNCIAS: Encaminhar  

 

  solicitações aos setores responsáveis – FPF e DISG  
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LABORATÓRIO  
/AULAS PRÁTICAS   

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Climatização Laboratório de Didática – LAD  
Climatização Brinquedoteca  
Instalação de mais computadores no LAD  

SUGESTÕES:  
Instalar  climatizadores  nos  dois 
 laboratórios específicos do curso  
Instalar mais computadores no LAD  
Remanejar espaços para salas ociosas do Bloco A3  

PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar solicitação ao setor responsável  - FPF, 
DISG, SEPLAN  

  RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Caixa de som para o LAD  
Computadores  
Data show dos auditórios  

SUGESTÕES:  
Instalar caixa de som em pelo menos um   
computador do LAD  
Instalar mais computadores no LAD  
Verificar os aparelhos data shows dos auditórios   

PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar ao setor responsável – FPF e DISG   

  

INSTALAÇÕES   
FÍSICAS PARA   
PORTADORES COM   

NECESSIDADES  
ESPECIAIS  

 PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO:  
Acessibilidade  

SUGESTÕES:   
Instalação de sinalização tátil para o piso, corrimão e 
degraus.  
Instalação de barras nos banheiros do ED2  

PROVIDÊNCIAS:   
Encaminhar a demanda para a gestão superior.  

  INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Materiais de higiene  
Água  
Limpeza  

     Tampa  do  ralo  
SUGESTÕES:  
Repor o sabonete, papel higiênico e papel toalha pelo 
menos uma hora antes do horário de início das aulas 
do noturno  

Verificar a instalação/fornecimento de água (pois esse 
semestre chegou a ficar 2 dias sem água no  
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   banheiro do ED2)   

Ampliar número de funcionárias para realizar a 
limpeza com maior periodicidade  

Instalar ralo no piso do banheiro feminino do 3º andar  

PROVIDÊNCIAS:  

  

SERVIÇO DE   
SEGURANÇA  
CAMPUS  

NO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Iluminação  
Capina  
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 Realizar 
capina com periodicidade  

PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar solicitação para os setores responsáveis – 
FPF, DEC  

SETORES   
ADMINISTRATIVO  
S E ACADÊMICOS  SECRETARIA 

ACADÊMICA  

 PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Atendimento por telefone e presencial 
SUGESTÕES:  
Maior agilidade para o atendimento e retorno das 
solicitações  
PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar solicitação à SRA  

  TESOURARIAS   PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Atendimento  
Tempo de atendimento  
Número de funcionários  
Emissão  de  boletos  com  valores 
 incorretos Recebimento da mensalidade  

SUGESTÕES:  
Melhorar o atendimento (gentileza/cordialidade)  
Agilizar o atendimento  
Ampliar número de funcionários sobretudo no período 
noturno  
Verificar os boletos das estudantes da bolsa social e o 
valor do desconto para emissão correta do boleto 
Receber o pagamento da mensalidade cujo boleto não 
tiver sido entregue na residência  

PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar solicitação ao setor responsável - 
Tesouraria  
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SETOR DE ESTÁGIO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Tempo de devolução do documento assinado pelo setor  
SUGESTÕES:  
Agilizar a entrega do documento de estágio depois da 
assinatura do setor PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar solicitação ao setor – Espaço A3  

  XEROX  PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Quantidade de computadores Quantidade de 
impressoras  
SUGESTÕES:  
Ampliar o número de computadores e de impressoras 
para atender a demanda, sobretudo no período noturno  
PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar solicitação ao setor responsável -   
XEROX  

  

OUTROS/  
Eventos institucionais  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Emissão e entrega de certificados 
SUGESTÕES:  
Emitir e entregar os certificados de participação  
PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar ao setor responsável – Eventos e 
ASCORG  

  
  
  

CURSO: PSICOLOGIA  
  

COORDENADOR: PROF. OMAR DE AZEVEDO FERREIRA   

CURSO  

PROJETO  
PEDAGÓGICO  

EXTENSÃO  
PESQUISA  

ATIVIDADES  
COMPLEMENTARES  

Projeto pedagógico encontra-se 
atualizado, contudo espera-se a nova 
DCN que entrará em vigor no ano de 
2020 para que sejam feitas as adaptações 
necessárias.  
Extensão é contemplada no curso por 
atividades no campo da saúde como GT 
SUS, participação de dois professores do 
curso e três alunos extencionistas no 
projeto PET, participação de um 
professor do curso no PAOPE e cinco 
alunos extencionistas, e também por 
meio das atividades do SPA de 
atendimento em Psicologia Clínica, 
Jurídica, Social e outros, e estagio 
extramuros da Univale em instituições 
públicas e privadas (Fórum, APAC, 
Postos de Saúde, CAPS, Santa Luzia e 
outros).  
Pesquisa: Possui um professor com horas 
para esta atividade e  alunos  
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  bolsistas de iniciação científica.  
Atividades complementares o curso 
dispõe de número significativo de 
eventos os quais facilitam o 
preenchimento das atividades 
complementares propostas cita-se 
Jornada Acadêmica de Psicologia, 
seminário Integrador, Aula Magna e 
Palestras recorrentes envolvendo temas 
correlatos ao curso como, autismo, 
bullying, suicido, consciência negra, 
diversidade sexual.   
SUGESTÕES maior investimento junto 
a pesquisa para que seja possível 
favorecer a participação de mais 
professores e alunos nos projetos de 
extensão e pesquisa.  
PROVIDÊNCIAS: 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  
  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Aumentar o número de reuniões com 
representantes de turma.   
SUGESTÕES: Otimização da agenda da 
coordenação de curso.  



185  

  

CORPO DOCENTE  
POSTURA E  

DESEMPENHO  
  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Participação em eventos do curso  
Relação professor aluno Formulação 
de avaliações  
SUGESTÕES:  
Fomentar a participação do professor a 
postura deste de incentiva os alunos do 
curso para melhorar a participação de 
ambos em eventos do curso.  
Trabalhar os temas: Comunicação 
professor aluno, Formulação de 
avaliação,   
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.  
  

  
  

  
ESTRUTURA FÍSICA  

SALAS DE AULA  

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.  

  EQUIPAMENTOS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Data show para o curso  
SUGESTÕES:  
Aquisição de um data show para o curso  
PROVIDÊNCIAS:  
Requisição dos serviços e equipamento no 
plano orçamentário para 2020.   
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LABORATÓRIO /AULAS 

PRÁTICAS   

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Climatização do Serviço de Psicologia 
Aplicada especialmente a sala de 
estudo/espera dos alunos, e das 03 salas 
de atendimento clinico para crianças, 03 
salas de atendimento clinico para adultos 
e das 02 salas de supervisão clínica, 
substituição do mobiliário da sala de 
recepção do SPA. Inauguração da sala de 
atendimento assistido.  
SUGESTÕES:  
Aquisição de ar condicionado sala de 
estudo/espera dos alunos, e das 03 salas 
de atendimento clinico para crianças, 03 
salas de atendimento clinico para adultos 
e das 02 salas de supervisão clínica  
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 
plano orçamentário para 2020.  

  

INSTALAÇÕES FÍSICAS  
PARA PORTADORES  
COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Disponibilidade de salas de aula no andar 
térreo para os alunos com  
necessidades especiais  
SUGESTÕES: reservar as de salas de 
aula no andar térreo para os alunos com 
necessidades especiais  
PROVIDÊNCIAS:  reservar as de salas 
de aula no andar térreo para os alunos  

  com necessidades especiais  

  
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Limpeza e conservação do ambiente 
SUGESTÕES: Limpeza e conservação 
do ambiente  
PROVIDÊNCIAS:  Limpeza  e 
conservação do ambiente  

  CANTINAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Variedade do cardápio e higiene.  
SUGESTÕES:  
Ampliar a variedade do cardápio e 
higiene.  
PROVIDÊNCIAS:  
Colocar caixa de sugestão de cardápio 
nestes.  
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SERVIÇO DE  

SEGURANÇA NO 
CAMPUS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Iluminação e poda de arvores e mato, nas 
proximidades da clínica do SPA e 
dedetização do ambiente do SPA.  
SUGESTÕES:  
Iluminação e poda de arvores e mato, nas 
proximidades da clínica do SPA e 
dedetização do ambiente do SPA.  
PROVIDÊNCIAS:  
Iluminação e poda de arvores e mato, nas 
proximidades da clínica do SPA e 
dedetização do ambiente do SPA.  

  
  
  

SETORES  
ADMINISTRATIVOS E 

ACADÊMICOS  

SECRETARIA 
ACADÊMICA  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Informatização  dos  processos 
 e demandas de alunos 
referentes a este setor.  
SUGESTÕES:  
Informatização  dos  processos 
 e demandas de alunos 
referentes a este setor.  
PROVIDÊNCIAS:  
Informatização  dos  processos 
 e demandas de alunos 
referentes a este setor.  

  TESOURARIAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Qualidade no atendimento aos usuários 
SUGESTÕES: Aumentar o número de 
capacitações com ênfase no 
atendimento aos alunos.  

  BIBLIOTECA  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Atualização do acervo do curso de 
psicologia  
SUGESTÕES:  
Aquisição de novos livros de matérias 
em especifico no curso de psicologia  

 

  PROVIDÊNCIAS:  
Requisição  dos  livros  junto 
 a biblioteca e ao setor 
financeiro.  
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  SETOR DE ESTÁGIO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Maior flexibilização nos prazos, 
formulários mais simples, e 
atendimentos das demandas de alunos e 
campos de estágio com maior agilidade 
sobretudo relativas a convênios a serem 
analisados pelo jurídico. Digitalização 
da aprovação e assinatura dos TCE de 
alunos pela coordenação de estágio.  
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 por meio da 
digitalização da aprovação e assinatura 
dos TCE de alunos pela coordenação de 
estágio.  
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 e 
digitalização da aprovação e assinatura 
dos TCE de alunos pela coordenação de 
estágio.  
  

  XEROX  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Horários de funcionamento integral.  
SUGESTÕES:  
Estender os Horários de funcionamento 
para tempo integral.  
PROVIDÊNCIAS:  
Contratar mais um funcionário ou 
remanejar funcionário de algum para o 
setor para atender a esta demanda.  
  

GRUPOS OPCIONAIS  ESTÁGIO  

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  
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  derivados destas.  
Fazer devolutiva a cada etapa do 
semestre do desempenho do aluno.  
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.  
Fazer devolutiva a cada etapa do 
semestre do desempenho do aluno.  
PROVIDÊNCIAS:  
Apresentar do manual de estagio e 
disponibilização do mesmo para estudo 
e providencia. Acompanhar o trabalho 
dos supervisores na devolutiva a cada 
etapa do semestre do desempenho do 
aluno.  

  
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Maior rigidez quanto a produção por 
etapas.  
SUGESTÕES:  
Não deixar que as etapas de produção 
da atividade se acumulem durante o 
semestre e se estendam para 
resolutividade somente no final deste.  
PROVIDÊNCIAS:  
Criar critérios de etapas a serem 
cumpridas durante o semestre e avalia- 
las com pontuação para ser acrescentada 
a etapa final.  
  

  VISITAS TÉCNICAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Maior frequência.  
SUGESTÕES:  
Realizar  mais  atividades 
 desta natureza.  
PROVIDÊNCIAS:  
Estimular e envolver mais professores 
nesta atividade.  

  
  

CURSO: BACHAREL EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
COORDENADOR: PROF. DILEYMÁCIO DE CARVALHO GOMES  
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CURSO  

PROJETO  
PEDAGÓGICO  

EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES   
COMPLEMENTARES  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
O curso está com o PPC atualizado e 
passou por avalição do MEC em setembro 
de 2019 obtendo nota 5 na avaliação. 
SUGESTÕES:  
 Maior divulgação entre os alunos  
PROVIDÊNCIAS: Fazer o evento 
Conhecendo o PP com os alunos no  

 

  primeiro semestre de 2020.   

COORDENAÇÃO  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Dar publicidade as ações de resoluções de 
demandas dos alunos que são feitas   
SUGESTÕES:  
Reunir os alunos para apresentar os 
resultados.   
PROVIDÊNCIAS: Fazer uma vez por 
mês   

CORPO DOCENTE  

POSTURA E  
DESEMPENHO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Organização das aulas diárias   
SUGESTÕES:  
Disponibilizar o plano de aula para os 
alunos.   
PROVIDÊNCIAS:  
Apresentar  plano  de  aula  e  dar  
visibilidade ao mesmo, via e-mail   

ESTRUTURA FÍSICA  

SALAS DE AULA  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Falta ar condicionado na rádio, Labcom, 
fotografia.   
SUGESTÕES:  
Fazer oficio a gestão, encaminhar abaixo 
assinado dos alunos e professores   
PROVIDÊNCIAS:  solicitar  a 
 gestão prazos   

  

EQUIPAMENTOS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Laboratórios de informática precários   
SUGESTÕES:  
Adquirir   
PROVIDÊNCIAS:  fazer  plano  de 
emergência de compra.   

  
LABORATÓRIO/AULAS 

PRÁTICAS   

PONTO A SER APERFEIÇOADO: O 
mesmo do item acima.   

  

RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Comprar mais dois Datashow   
SUGESTÕES: Pedir suplementação  
PROVIDÊNCIAS: Enviar pedido e 
também pedir a gestão data para compra.   
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INSTALAÇÕES FÍSICAS   
PARA PORTADORES 
COM NECESSIDADES  
ESPECIAIS  

 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO: Conhecer o 
Plano Institucional da Universidade 
para essa questão.   

  
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Limpeza  
SUGESTÕES:  
Ser limpa ao longo do período de aula, 
não  apenas  antes  do  início 
PROVIDÊNCIAS:  
Encaminhar a sugestão a gestão superior   

  CANTINAS  
PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
 Solicitar  melhorias  dos  produtos  

 

  oferecidos, incluindo produtos saldáveis e 
naturais.   
Abrir uma cantina que tenha jantar a noite.  
SUGESTÕES: Encaminhar sugestão a 
gestão.   
PROVIDÊNCIAS:  Oficializar  via 
colegiado   

  

SERVIÇO DE 
SEGURANÇA NO  
CAMPUS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Área da comunicação externa está muito 
escura.   
SUGESTÕES:  Instalação  de 
 luzes externa a TV, Rádio e 
Labocm.   
PROVIDÊNCIAS: Registrar as áreas e 
fazer as solicitações.   

SETORES   
ADMINISTRATIVOS  
E ACADÊMICOS  

SECRETARIA 
ACADÊMICA  

  PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO:  
Informatizar a maioria dos processos que 
demandem formulários por parte dos 
alunos.   
SUGESTÕES: Gestão superior   

  TESOURARIAS  

 PONTO A SER APERFEIÇOADO: 
Treinamento da qualidade de atendimento.  
SUGESTÕES: Treinar e readequar 
pessoal quanto ao atendimento pessoal e 
por telefone  
PROVIDÊNCIAS: apresentar demanda a 
gestão superior   

  BIBLIOTECA  
 PONTO A SER APERFEIÇOADO:  

Maior divulgação entre os alunos.   

  SETOR DE ESTÁGIO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Informatizar as assinaturas de convênios 
como já faz o CIEE  
SUGESTÕES: Solicitar ao setor a medida  
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XEROX  PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Aumentar o número de máquinas para 
impressão e computadores de acesso.   
SUGESTÕES: Solicitar a gestão superior.  

GRUPOS OPCIONAIS  ESTÁGIO  
 PONTO  A  SER  
APERFEIÇOADO:   
Estão adequados dentro do PP  

  
 TRABALHO  DE  
CONCLUSÃO DE CURSO  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
Adequado dentro do PPC   

  VISITAS TÉCNICAS  
PONTO A SER APERFEIÇOADO:   
Está na agenda do curso semestralmente.   
  

  OUTROS  

PONTO A SER APERFEIÇOADO:  
 Para atender aos alunos diminuir o 
número de questões da CPA  para ser mais 
eficaz   

    

  
  

  

CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGRONEGOCIO  
CORRDENADOR: PROF. MAYCON DIAS CEZÁRIO  

CURSO  

PROJETO  
PEDAGÓGICO  
EXTENSÃO  
PESQUISA  
ATIVIDADES  
COMPLEMENTARES  

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.  

COORDE- 
NAÇÃO  

POSTURA  
DESEMPENHO  
  

E  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.  
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CORPO  
DOCENTE  

POSTURA  
DESEMPENHO  
  

E  PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO: 
Didática e Prazos.  
SUGESTÕES:  Participação  de 
treinamentos e atualização. Cobrança do 
cumprimento dos prazos sob pena de 
advertência.  
PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao GEPE e à 
instituição capacitações ao corpo docente.  

  
ESTRUTURA FÍSICA  

SALAS DE AULA  

 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.  

  EQUIPAMENTOS  

 PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO: 
Manutenção dos equipamentos.  
SUGESTÕES: Manutenção dos 
equipamentos e ambientes de aula prática.  
PROVIDÊNCIAS: Solicitar ao setor 
administrativo institucional a manutenção 
dos equipamentos e laboratórios.  

  
LABORATÓRIO  
/AULAS PRÁTICAS   

 PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO: 
Manutenção e limpeza dos laboratórios.  
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.  

  
RECURSOS  
AUDIOVISUAIS  
  

 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.  

  

INSTALAÇÕES  
FÍSICAS  
PORTADORES  
NECESSIDADES  
ESPECIAIS  

PARA 
COM  

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.  
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INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS  

  PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO:  
Limpeza nas instalações sanitárias da 
Unidade 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.  

  CANTINAS  

  PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO:  
Melhoria no atendimento.  
SUGESTÕES: Foco no cliente/aluno 
atendendo-o com atenção e educação. 
PROVIDÊNCIAS: Solicitar à instituição 
que faça as devidas cobranças a esses setores.  

  
SERVIÇO  
SEGURANÇA  
CAMPUS  

DE 
NO  

 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.  

SETORES ADM  
E ACADÊMICOS  

SECRETARIA 
ACADÊMICA  

  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.  

  TESOURARIAS  
  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.  

  BIBLIOTECA  

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.  

  SETOR DE ESTÁGIO  

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.  
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  XEROX  

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.  

GRUPOS OPCIONAIS  ESTÁGIO  

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.  

  TCC  Não se aplica ao curso.  

  VISITAS TÉCNICAS  

PONTO  A  SER  APERFEIÇOADO: 
Programação de mais visitas.  
SUGESTÕES: Verificar possibilidade de 
realização de mais visitas e parcerias.   
PROVIDÊNCIAS: Mobilização do corpo 
docente.   

  OUTROS  

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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Configura-se, assim, como a soma das atividades de comunicação realizadas pelas diversas 

áreas da organização, ainda que haja diferenças e peculiaridades entre elas, mas atuando de forma 

alinhada com vistas ao alcance dos objetivos organizacionais.  

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 e acompanhamento e avaliação 

constante.  

A marca UNIVALE é a principal representação da Instituição traduzindo seus pilares 

estratégicos: tradição, qualidade acadêmica, empregabilidade, tecnologia 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. O fator tecnologia passou a ser fundamental com 

a consolidação do ensino remoto e a necessidade de atender o perfil do nosso público.   

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 prévestibulares, 

comunidade, autoridades, formadores de opinião, influenciadores digitais, empresários, órgãos 

governamentais e de regulação da educação. Assim, foram muitos os ganhos em 2019, 

principalmente com a melhora do engajamento em nossas redes sociais. Outro ponto que podemos 

destacar é a otimização dos processos com ferramentas de tecnologia que irão melhorar a 

comunicação interna, externa e captação de alunos.  

Sempre preocupada em promover a necessidade da educação na transformação dos jovens, 

foi realizada a primeira Mostra de Profissão Univale que contou com a participação de alunos de 
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Governador Valadares e de toda a região, consolidando a parceria com a Associação dos 

Municípios da Microrregião do Leste de Minas e com a Associação da Microrregião do Médio Rio 

Doce.   

  
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, a gestão dos canais de comunicação interna e externa 

com a construção do fluxo e das informações disponíveis no Portal do Aluno, Portal do Professor, 

Portal do PTA, murais, mídias Sociais, chat de atendimento, e-mail institucional e Informatela 

(mensagens disponibilizadas na tela dos computadores). Para o próximo ano, foi definido a 

necessidade de incorporar ao setor o serviço de relacionamento com o candidato, para promover 

uma maior interação com os interessados em nossos serviços.   

  

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:  Tornar a UNIVALE referência em ensino, pesquisa e extensão para seus públicos e 
para a comunidade em que está inserida. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do 
PDI – páginas 45 e 46).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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A Assessoria de 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 2019 várias ações ajudaram a 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.   
- Consolidação do projeto Pensando no Futuro com a 
Associação dos Municípios da Microrregião do Leste Minas e 
ampliação do mesmo com a Mostra de Profissão Univale 
(MOVA) atendendo também os alunos de Governados Valadares 
e região da Associação dos Municípios da Microrregião do Rio 
Doce.   
- Fortalecimento significativo das mídias online da Univale; 
- Participar da Expoleste 2019 para fortalecimento da marca.  
- Realizamos o Pint of Science 2019 em Governador 
Valadares  
- Implementamos o projeto Espaços de Convivência 
Univale (ECO), com o objetivo de promover a melhoria do 
conforto ambiental dos campi.   
- Reformulação do site Univale para plataforma wordpress  

- Reformulação da marca e 
das estratégias de marketing   
- Reestruturação do setor de 
comunicação através de uma 
consultoria externa.    
- Criação do aplicativo 
Univale  - Ampliação dos 
investimentos em campanhas 
institucionais.  
- Ampliação dos 
investimentos em Marketing de 
relacionamento e de conteúdo.   
  

  
  

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 46 e 47).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Lançado e em funcionamento o novo site 
institucional;  - A infotela consolidada como canal de 
comunicação com funcionários e professores.   
- O Girô Univale e a integração com a Univale TV 
para comunicação de todas as ações dos campi através das 
plataformas online.  
- Ampliação do alcance dos nossos públicos nas 
redes sociais.   
- Foi lançado o aplicativo Univale para alunos e 
professores   

- Implantação da intranet Univale.  
- Melhoria da sinalização dos campi.   
- Implantação  do  sistema 

 de  TV  
Corporativa   
  

  
  

Meta 2:  Disponibilizar o conjunto de normas externas que regulamentam as instituições de 
ensino superior socializadas para toda a comunidade. (Consultar Ações e Indicadores de 
desempenho do PDI – páginas 46 e 47).  
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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 – página 47).  
  

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

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.  

  

Meta 4:  Melhorar o processo de comunicação e das relações da UNIVALE com a 
comunidade interna. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 48 e 
49).  
  

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 Univale 
avançaram novamente em 2019. Nossos cursos de graduação, 
projetos de pesquisa e extensão promoveram um 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.  

Ampliar e aprimorar parcerias 
que aproximem a Univale da 
comunidade externa.  
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Objetivo 3:  Ampliação da comunicação da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE com 
a comunidade externa.  
 Meta:  Melhoria do processo de comunicação e das relações da UNIVALE com a 
comunidade de inserção da Instituição. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do 
PDI – páginas 49 e 50).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Realizamos campanhas institucionais.  
- Inovamos ao realizar a primeira edição do Mova, 
que nos colocou em contato direto com o público jovem 
e com suas famílias. O evento aconteceu num sábado e 
foi prestigiado por 800 pessoas.  
- Inovamos também ao realizar a primeira edição 
do Pint of Science em Governador Valadares. O evento 
foi realizado em bares da cidade e teve a participação de 
2500 pessoas.  
  

- Campanha  de 
 lançamento  do  
Ambulatórios de Especialidades Médicas 
que irá atender cerca de 2.000 
procedimentos mês em 19 especialidades 
médicas.   
- Lançamento da nova marca 
Univale para a Comunidade.   
- Realização da segunda edição do 
Pint of Science e da Mostra de Profissão 
Univale - MOVA.   

  
  
  

 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;    
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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 -  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;  

● Oferta de módulo de capacitação para inserção dos alunos no ambiente virtual de 
aprendizagem;  

● Oportunidades 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:  Apoio institucional aos estudantes menos favorecidos financeiramente para 
continuação dos estudos, de acordo com as normas filantrópicas da Instituição. (Consultar 
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 59 a 61).  

Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X   )  
Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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No ano de 2019, foram concedidas 1.150 bolsas dentre, de 
3370 alunos matriculados no 1.º Semestre e 3680 alunos 
matriculados no 2.º Semestre:   

- Bolsas integrais Lei 12.868/2013: 580   

- Bolsas integrais (recursos próprios): 33   
Técnico + 1 Mestrado + 1 Pós-Graduação   

"Lato Sensu" + 68 Graduação: 103   

- Bolsas parciais 50% (recursos próprios): 17  Técnico + 

1 Mestrado + 282 Graduação: 300  

- Bolsas parciais 50% (Pós-graduação): 3  

- Outros tipos de bolsas: 164   

- Manutenção das propostas de  
melhorias estabelecidas em 2018  
- Separar até 2020 o Setor de Bolsas 
e Financiamentos do Espaço A3 
permitindo desta maneira não só a 
melhoria dos postos de trabalhos dos 
nossos colaboradores, mas também 
estabelecer ambientes padronizados e 
melhor  
viabilização no autoatendimento  

 Disponibilização de informações acessíveis para os alunos 
e público externo com interesse em ingressar na Univale, 
utilizando o Portal do Aluno, o próprio site institucional e as 
redes sociais.  
 Contratos firmados pelo FIES: 142 alunos  

 

  

Meta 2:  Ações de nivelamento e aprimoramento acadêmico para ingressantes com baixo 
rendimento acadêmico. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 59 
a 61).  

Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   ( X   )  
Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Suporte ao Espaço A3, para:   
1. Realização do Programa de Aprimoramento 

Acadêmico-PAA;  
2. Jornada Educação Inclusiva;  

- Formação com estudantes sobre a Relação com o 
saber e a gestão do tempo e conhecimento.   
- Realização do PAA - Programa de 
Aprimoramento Acadêmico na Univale destinado aos 
alunos regularmente matriculados e tendo como objetivo 
aprimorar os conhecimentos básicos nas áreas de 
Matemática e Língua Portuguesa.  
Carga Horária: 20 hs.  
Local: Sala Uni-interativa   
- Realização de apoio acadêmico aos discentes com 
baixo desempenho para que possam superar as 
dificuldades de aprendizagem através do programa de 
monitória ofertado nos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Civil e 
Ambiental, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e 
Odontologia, perfazendo um total de 110 vagas no 
primeiro semestre e  nos cursos de Agronegócio, 
Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil,  
Engenharia Civil e Ambiental, Fisioterapia, Medicina, 
Odontologia e Pedagogia  perfazendo um total de 96 
vagas no segundo semestre.   
-Realização de oficina: Aprendizagem Cerebral -  
destinada a alunos matriculados no 2° período de cada 
curso, cujo objetivo é ajudar os estudantes a conhecerem 
a forma como o pensamento opera, propiciando a busca 
por estratégias de estudos mais eficientes, exitosas e 
condizentes com seus próprios processos de 
aprendizagem.  
Data: 04/05/2019 manha e noite.  

- Orientar a importância da 
participação de estudantes em órgãos 
colegiados.  
Sistematizar os procedimentos de 
acompanhamento e de avaliação dos 
processos de ensino e aprendizagem por 
meio do Conselho Acadêmico.   
- Propor a ampliação do PAA -
Programa de Aprimoramento  
Acadêmico destinado aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem assistidos 
pelo Espaço A3, com utilização de 
abordagem diferenciada que 
disponibilize aos alunos com DA – 
Dificuldade de Aprendizagem a 
possibilidade de acompanhamento de 
suas turmas.  
- Estender a oferta do PAA -
Programa de Aprimoramento Acadêmico 
abarcando novas disciplinas.  
Atualizar os dados dos estudantes com 
dificuldades de aprendizagem e/ou baixo 
rendimento acadêmico, através de 
levantamento junto às coordenações de 
cursos e planejar ações específicas para 
esse público, que visem a melhoria na 
aprendizagem.  
- Orientar a importância da 
participação de estudantes em órgãos 
colegiados.  
Sistematizar os procedimentos de 
acompanhamento e de avaliação dos 
processos de ensino e aprendizagem por 
meio do Conselho Acadêmico.   

  

Meta 3:  Organizar o banco de dados dos egressos da Instituição, capaz de possibilitar o 
acompanhamento e a interlocução com eles. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho 
do PDI – páginas 59 a 61).  
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (  X   )    EM PARTE   (     )  

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   

                                                 -                              -  

  

Meta 4:  Atualizar sistematicamente as informações a respeito da continuidade na vida 
acadêmica ou da inserção profissional, coletando e analisando informações que permita 
avaliar aspectos relacionados à inserção de egressos no mercado de trabalho. (Consultar 
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 59 a 61).  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   

                                                -                                  -  
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Meta 5:  Participação de egressos nas atividades de avaliação de curso e utilização dos 
resultados no conjunto de indicadores para melhoria na qualidade do ensino. (Consultar 
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 59 a 61).  

Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (   X  )    EM PARTE   (     )  
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 6:  Criar o Portal do Egresso, para disponibilizar no site, espaço voltado à interlocução 
com esse público, bem como, divulgação de cursos e eventos institucionais. (Consultar Ações 
e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 59 a 61).  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   

                                              -                            -  

  

Meta 7:  Divulgação de oportunidades em programas de educação continuada. (Consultar 
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 59 a 61).  

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

- Divulgação para os egressos e estudantes dos 
cursos de extensão.  
- Divulgação para egressos e formandos dos cursos 
de pós-graduação lato sensu.  

- Ampliar o alcance da divulgação a 
partir da retomada da base de dados de 
egressos.  
  

  

Meta 8:   Aumento no número de atendimentos psicopedagógicos de acordo com a demanda. 
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 59 a 61).  

Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (  X  )  
Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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Atendimento aos alunos de diversos cursos, demandas espontâneas 
e encaminhamentos de professores e coordenadores envolvendo 
dificuldade de aprendizagem, problemas de relacionamento 
professor/aluno e aluno/aluno. Mediamos conflito oriundo de 
discussão entre alunos após uma ação social.  
Atendimentos individuais realizados 2019/1: 26, sendo:  
1-  Arquitetura  
2 - Direito  
1 - Educação Física  
9 - Enfermagem  
1 - Engenharia Civil  
1 - Engenharia Elétrica  
1 - Farmácia  
2 - Fisioterapia  
2 - Medicina  
2 - Nutrição  
1 - Odontologia  
2 - Pedagogia  
1 – Publicidade e Propaganda  
- Atendimentos individuais realizados 2019/2: 46, sendo:  
4 - Psicologia  
4 – Publicidade e Propaganda  
5 - Odontologia  
6 - Nutrição  
2 - Agronegócio  
7 - Farmácia  
4 - Enfermagem  
4 - Medicina  
1 - Fisioterapia  
2 - Pedagogia  
1 - Educação Física  
1 - Direito  
1 - Medicina Veterinária  
1 - Eng. Civil  
Representando 43% de aumento no número de atendimentos 
psicopedagógicos individuais.  
  

- Encaminhar proposta à 
gestão superior para definição de 
reserva de vagas exclusivas para 
os alunos atendidos pelo Espaço 
A3 no SPA- Serviço de  
Psicologia Aplicada.  
- Propor à coordenação do 
curso de psicologia a abertura de 
vaga de estágio destinada ao 
atendimento exclusivo de alunos 
acompanhados pelo Espaço A3 
diante da crescente demanda por 
acompanhamento psicológico.  
- Aprimorar levantamento 
de dados estatísticos pertinente 
aos atendimentos 
psicopedagógicos.  

  

Meta 9:  Domínio das ferramentas para usos de tecnologias requeridas em 
disciplinas/módulos /cursos ofertados na modalidade EaD.  (Consultar Ações e Indicadores 
de desempenho do PDI – páginas 59 a 61).  

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

  

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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- Oferta pelo NEaD do curso Estudos em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem com o objetivo de ambientar os 
estudantes para uso das tecnologias e ferramentas da EaD na 
Univale.   
- Realização de atendimentos individuais com 
agendamentos à comunidade acadêmica para suporte ao uso de 
tecnologias digitais de comunicação e informação.   
- Realização de oficinas presenciais e online de 
divulgação e incentivo ao uso de tecnologias na educação.   
- Atendimento de professores e alunos para o uso do 
AVA Univale e biblioteca virtual, tanto para os cursos de 
graduação quanto de pós-graduação lato sensu;  
- Orientação aos professores para uso do catálogo de 
materiais didáticos digitais para cursos de graduação e extensão.  

- Ampliar a divulgação das ações de 
formação para aumentar 
participação e o uso de tecnologias 
pela comunidade acadêmica.  

  

  

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.   

  

Dimensão 5: Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente e Técnico-Administrativo  

  
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.  
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A contratação de docentes está vinculada à capacidade do futuro professor em contribuir 

para a formação do egresso com o perfil definido, tanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos quanto ao perfil estipulado nos valores institucionais.  

Para compor seus quadros, a Instituição busca, preferencialmente, docentes mestres e 

doutores com formação adequada aos Projetos Pedagógicos dos cursos e experiência profissional 

acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois anos.   

Entende-se como adequação do docente ao Projeto Pedagógico do curso a sua capacidade 

em contribuir, de forma efetiva, para a orientação dos alunos na construção dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais.  

Em 2019 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 
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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 

graduação e pósgraduação.  

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.   

  O quadro de vagas alterado em 2019 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 2019:   
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Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Regime de Trabalho   

2019   

DEMONSTRATIVO DE REGIME DE TRABALH O  

   TOTAL  %  

INTEGRAL  97  33,2  

PARCIAL  122  41,8  

HORISTA  73  25  

TOTAL  292  100%  

  

  
Dados gerais dos docentes da UNIVALE por Titulação  

  

DEMONSTRATIVO DE TITULAÇÃO - 2019  

TÍTULO   N. TIT.  %  

PÓS-DOUTOR  3  1%  

DOUTOR  28  9,6%  
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MESTRE  104  35,6%  

ESPECIALISTA  157  53,8%  

TOTAL         292  100%  

  

  
  
  

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  

  

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  
                                   COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  
RELATO AVALIATIVO - 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.   
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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. (Consultar Ações e 
Indicadores de desempenho do PDI – página 51).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
-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.   
- Lançamento e implantação do Programa  
Orgulho em Pertencer   
  

-Dar  continuidade  ao  Programa 
 Orgulho  em Pertencer, que visa 
trabalhar o sentimento de pertencimento e 
fortalecimento institucional  
- Criar estratégia para acompanhamento do 
desempenho, conforme indicadores de qualidade dos 
instrumentos do MEC.  
Aprimorar o processo de divulgação dos editais para 
contratação  
- Incrementar o processo de seleção de docentes 
com novas metodologias de análise de habilidades  
- Registro e descrição do Programa de - 
Capacitação Docente incluindo os programas Orgulho 
em Pertencer, Graduação Assistida e PROGRAD em 
ação.  
- Consolidação e ampliação do Programa 
Orgulho em Pertencer  

   
Objetivo 2:   Aprimorar a qualificação docente e avaliar o desempenho nas atividades de 
ensino-aprendizagem.  
Meta:  Corpo Docente capacitado e atuante no processo de ensino-aprendizagem dentro das 
premissas definidas na Lei 9.394/96 e consagradas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 
cada curso. (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 51 e 52).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Manutenção do Prêmio Inovação premiando 
professores em suas ações comprovadamente 
inovadoras.   
- Realização do Workshop Experience com 
diversas  

- Aprimorar o registro das atividades 
docentes ressaltando as ações exitosas e 
inovadoras de cada disciplina.   
- Manutenção do Prêmio Inovação 
premiando  
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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 e oficinas 
focados em novas metodologias, e avaliações 
internas e externas.  
- Monitoramento através do GEPE dos planos 
de ensino dos cursos, trabalhando junto com os 
NDEs e as coordenações a validação dos planos.  
- Realização do Fórum de NDE partilhando 
boas práticas.  
- Estudo e implementação da curricularização 
da extensão.  
- Utilização de simulador de avaliação 
utilizando os instrumentos de reconhecimento de 
curso -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                                
-Aprimorar o Prêmio inovação e o Workshop  
Experience a partir das avaliações dos cursos.   
-Consolidar o Programa de Formação Inicial e 
Capacitação Permanente para os docentes dos 
Cursos.  

professores em suas ações comprovadamente 
inovadoras.   
- Manutenção do Workshop Experience 
com diversas oficinas pedagógicas sobre 
metodologias em sala de aula, feitas por 
professores e para professores.  
- Implementação do programa Graduação 
assistida para apoiar/orientar os docentes na 
construção dos planos de ensino, plano de aula e 
estratégias metodológicas de ensino e de avaliação 
centrados na aprendizagem;  
-Consolidar o registro das atividades docentes 
ressaltando as ações exitosas e inovadoras de cada 
disciplina.  
-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.  
- Criar ferramenta para avaliar o desempenho nas 
atividades de ensino-aprendizagem dos docentes.  

  
  

Objetivo 3:   Estimular a produção docente definindo indicadores de progressão compatíveis 
com os objetivos institucionais da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE.  
Meta:  Plano de Carreira Docente que atenda às necessidades e às peculiaridades da  
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE: missão, visão e valores institucionais. 
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 52 e 53).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
-Analisar e acompanhar a adequação do Plano de  
Carreira, junto à FPF.  
- Análise do quadro de docentes quanto a qualificação, 
regime de trabalho e funções desempenhadas atendendo 
a necessidade legal institucional  
  

Definir no plano de carreira, critérios de 
progressão docente que permitam remunerar 
conforme o mérito acadêmico, desempenho 
compatível com a titulação e atendimento aos 
objetivos institucionais da Universidade 
Valem do Rio Doce – Univale.  
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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 Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. (Consultar Ações 
e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 53 e 54).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Lançamento e implementação do Programa 
Orgulho em Pertencer identificando as demandas 
de capacitação  
  
-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  

- Ofertar cursos de capacitação a partir da demanda 
identificada.  
-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  
-Fortalecer o Programa Orgulho em Pertencer  

  

Meta 2:   Corpo técnico-administrativo qualificado para as atividades administrativas e 
acadêmicas da Universidade Vale do Rio Doce -  UNIVALE. (Consultar Ações e Indicadores 
de desempenho do PDI – páginas 53 e 54).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
Implantação do Programa Orgulho em 
pertencer em 4 setores identificados como 
essenciais à instituição  
Realização de capacitações para atuação na 
Educação a distância.  
Inicio do treinamento e capacitação para 
implantação do novo sistema acadêmico - 
Implantação de um programa interno para 
trabalhar o sentimento de pertencimento, com 
vistas ao fortalecimento institucional.  

- Consolidação do Programa Orgulho em 
pertencer  Realização de capacitações para atuação na 
Educação a distância, incluindo pessoal do polo  
- Consolidação do treinamento e capacitação 
para implantação do novo sistema acadêmico  
- Dar continuidade a ação de valorização e 
qualificação das secretárias.   
- Elaborar  projeto  de  capacitação 
 técnicoprofissional.  
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8.6.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição  
  

               As relações institucionais entre a entidade Mantenedora – Fundação Percival Farquhar - 

FPF e a entidade Mantida - Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE (na condição de 

universidade comunitária), são estabelecidas por ordenamentos através dos quais cabe à 

mantenedora a responsabilidade legal pela mantida perante as autoridades públicas e o público em 

geral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando as 

instâncias executiva, deliberativa e consultiva.  

            A Reitoria é o órgão executivo superior, composto por instâncias que coordenam, 

fiscalizam e executam políticas acadêmicas e administrativas destinadas à organização e 

viabilização do funcionamento da estrutura universitária. Isto se dá através 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 gestão dos 

dados acadêmicos e administrativos, permitindo o melhor planejamento organizacional, bem como 

a avaliação continuada dos produtos, processos e serviços.  

  

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  
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RELATO AVALIATIVO -  PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
DIMENSÃO VI – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, ESPECIALMENTE 
O FUNCIONAMENTO E REPRESENTATIVIDADE DOS COLEGIADOS, SUA 
INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA NA RELAÇÃO COM A MANTENEDORA, E A 
PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE UNIVALE NOS  
PROCESSOS DECISÓRIOS.   
  

Objetivo 1:   Atender às Políticas de Gestão definidas no PPI:  
I – Manter órgão colegiado superior com representação de todo corpo social: mantenedora, 

corpo docente e tutores, corpo técnico-administrativo, corpo discente e comunidade;  
II – Manter colegiado de curso com representação docente, tutores e discente;  
III – Garantir independência e autonomia acadêmica nas competências de cada órgão 

colegiado;  
IV – Manter atuação legislativa coerente com a identidade corporativa, Políticas 

Institucionais e Documentos de referência do MEC/INEP, CNE/CES.  
 Meta 1:  Gestão colegiada com representação do corpo social da Instituição. (Consultar 
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 54 e 55).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Revisão do Regulamento dos programas de pós-graduação 
stricto sensu para garantir a participação de discentes.  
- Envolvimento dos alunos dos Centros Acadêmicos, 
Atléticas e Ligas no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica.   
- Apoio à organização e a escolha dos representantes dos 
diversos segmentos da instituição.  

- Consolidação da 
participação dos Centros 
 Acadêmicos  nos 
colegiados dos cursos.   
- Trabalho do Espaço A3 
junto aos Centros Acadêmicos para 
melhor  
representatividade  

  

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. 
(Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 54 e 55).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Revisão da composição dos Núcleos 
Docentes Estruturantes e Colegiados de cursos em 
conformidade com a legislação específica, para 
renovação de seus membros.  
- Construção do Planejamento Estratégico 
da Pesquisa e da Graduação.  
- Apoio à organização e a escolha dos 
representantes dos diversos segmentos da 
instituição.  
  

- Manter a participação efetiva do segmento 
comunidade e discentes nos órgãos colegiados. 
Construção do Planejamento Estratégico da 
Extensão.  
- A partir da construção do Planejamento 
Estratégico da Instituição, revisão compartilhada da 
missão, visão e valores da Univale.  
- Desenvolver modelos administrativos de 
gestão com padronização de fluxos e processos, 
observando o conceito de clientes internos e 
externos, tendo o aluno como foco principal.  
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Objetivo 2:   Promover a melhoria da qualidade dos processos acadêmicos e administrativos 
nas diversas áreas de atuação da Instituição, por meio da análise dos fluxos administrativos, 
da melhoria do sistema de informação, da qualificação do sistema de gestão documental e da 
capacitação profissional e da modernização da estrutura organizacional.  
Meta:  Gestão otimizada com a utilização do PDI/PPI – Plano de Metas e Ações como 
referência para a ação e a Avaliação Institucional. (Consultar Ações e Indicadores de 
desempenho do PDI – páginas 55 e 56).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- Desenvolvimento de processos em 
consonância com modelos administrativos de 
gestão com padronização de fluxos e processos, 
observando o conceito de clientes internos e 
externos, tendo o aluno como foco principal.  
- Participação na política de planejamento 
institucional, voltada para a execução e 
acompanhamento do planejamento estratégico e 
tático-operacional como ferramenta de gestão - 
Busca constante pela melhoria dos processos de 
informatização no setor.  
- Busca por novas receitas em cursos de 
pósgraduação lato sensu e cursos de extensão.  

- Implantar fluxo de formulários on line para 
os docentes.  
- Implantar os indicadores de desempenho 
dos coordenadores de cursos com fluxo avaliativo. 
- Construção dos fluxos de procedimento ligados 
ao sistema acadêmico.  
Construção do Tutorial de procedimentos do Polo. 
-Realizar o planejamento estratégico específico da 
AEX.  
- Informatizar o controle de todos processos 
da AEX e a gestão eletrônica de documentos com 
o sistema TOTVS.  
Regulamentar a prestação de serviços, visando 
potencializar as condições de captação de recursos.  
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8.6.3 OUVIDORIA  

UNIVERDIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE  
GESTÃO DA OUVIDORIA - Tabela com quantitativos - 2019  

SETORES/ 

SEGMENTOS  
Jan. 

/Fev.  
Março  

  
Abril 

  
Maio  

  
Junho 

  
 Julho 

  
Agosto 

  
Set. 

  
Out. 

  
 

Nov. 
  

 Dez. 

  
Total/ 

Setor 

VESTIBULARES/ 
PROC.SELETIVO  

35  21  11  21  27  23  23  31  26  14  21  253  

BOLSAS/FIES/PROUNI  34  16  08  09  18  28  18  22  10  17  12  192  
TESOURARIAS  27  11  07  08  16  18  08  20  28  22  10  175  
SECRETARIA 
ACADÊMICA  

32  18  08  17  11     12  18  12  21  12  07  168  

CURSOS DE 

GRADUAÇÃO  
18  13  06  -  06  03  13  09  17  11  07  103  

PÓS-GRADUAÇÃO 
/EXTENSÃO  

-  03  -  01  -  -  -  -    11  -  15  

OUTROS  22  14  12  10  20  11  18  13  23  10  13  166  
TOTAL  169  96  52  66  98  96  86  107  125  97  80  1072  

  
                                  

8.6.4 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira    

  

               A política de sustentabilidade financeira da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é 

assegurada com o acompanhamento permanente das receitas e despesas. Visando aumentar a 

receita, trabalha-se na reestruturação do setor de comunicação, ASCORG, para que este possa 

divulgar de forma mais estratégica os nossos cursos ofertados. E aliado a este setor, será 

implantado o setor de captação de alunos, com profissionais que tenham habilidade em vendas. 

Inaugurado o Ame- ambulatório médico de especialidades, com atendimento externo à 

comunidade, haverá o repasse financeiro pela prefeitura de Governador Valadares à esta 

Instituição, o que implicará num aumento de receita.  

             Aliadas a busca progressiva de ampliação de receitas, medidas de redução de custos 

também são adotadas. Digitalização dos arquivos da Secretaria Acadêmica, o que reduz o uso de 

papéis e de cartuchos e impressoras. A Instituição renegociará os contratos bancários buscando 

uma redução de taxas.  

             Com a implantação do Planejamento Orçamentário, pretende-se mensalmente junto do 

setor financeiro e contábil, acompanhar o orçamento previsto e o realizado para que possa ser 

pontual nas providencias a serem adotadas.  
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               Baseado no resultado financeiro de cada curso em 2019, estipula-se um percentual de 

retorno de investimento no próprio curso que apresentou o resultado positivo.  

               Propõe-se um treinamento de Gestão por Resultados com os coordenadores de cursos 

para que os mesmos possam ter conhecimento de quanto custa o seu curso, uma vez familiarizado 

com os números, eles possam trabalhar na busca de redução de custo do curso e aumento de receita.   

  

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 1:  Aprimorar o processo de gestão econômico-financeiro, ampliar a capacidade de 
desenvolvimento autossustentável, a viabilidade operacional e funcional da Universidade 
Vale do Rio Doce - Univale.  
Meta 1:  Projetos com, no mínimo, 10% de retorno para garantir a sustentabilidade e os 
investimento previstos; (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página  
58).  
Cumprimento da Meta:  SIM     (     )    NÃO   (     )    EM PARTE   (   X  )  
  

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   

Não foi criado um projeto especifico, nem um 
percentual, para a garantia da sustentabilidade, 
porém, houve a preocupação e organização das 
receitas e despesas para quando chegasse no final do 
ano, os recursos fossem suficiente o necessários para 
garantir a sustentabilidade.  

Estamos alterando a Meta apresentada acima, para 
5% da receita gerada pela Fundação, onde o valor 
apurado será aplicado todo dia 20 de cada mês, 
afim de assegurar a sustentabilidade financeira no 
decorrer do ano.  

  

Meta 2:  Indicadores financeiro por centro de custo e atualizados mensalmente; (Consultar 
Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 58).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   

Devido a falhas no sistema, onde as informações não 
eram 100% confiáveis a realização dos indicadores 
não pode ser gerado mensalmente, ficando para ser 
apresentado ao final do exercício contábil de 2018 aos 
coordenadores de cursos e diretoria.  

Com a implementação de um novo sistema, 
esperamos ter informações mais precisas de modo 
que os relatórios gerenciais possam ser 
apresentados em tempo hábil e com confiabilidade.  
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Meta 3:  Aprimoramento do ensino didático-pedagógico – investimento de 8% do custeio de 
pessoal; (Consultar Ações e Indicadores de desempenho do PDI – página 58).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   

Foram feitas diversas melhorias no âmbito 
didáticopedagógico, mas nada com um percentual 
especifico. As melhorias foram acontecendo de acordo 
com a necessidade apresentada pelo 
curso/professores/coordenadores.  

Será adotado um critério de avaliação dos cursos 
onde o curso que apresentar um desempenho 
favorável, este terá um percentual ainda a definir 
de investimento, afim de recompensar o 
desempenho do curso.   

  
  

  

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     
  

Infraestrutura tecnológica  

               A infraestrutura tecnológica da UNIVALE procura trabalhar com o que há de mais 

moderno nas áreas de segurança e alta-disponibilidade, a fim de garantir a integridade das 

informações e serviços mantidos pelo Departamento Tecnológico da Instituição. Os serviços 

mantidos são classificados como: essenciais e auxiliares.   

               Os serviços essenciais trabalham com os conceitos de redundância e replicação, de modo 

a garantir que o acesso aos mesmos não seja interrompido. Todos os serviços mantidos são 

cobertos pelo serviço de backup que realiza cópias periodicamente.  

               O acesso aos recursos tecnológicos da UNIVALE é feito por meio de Identidades 

Digitais, que são fornecidas aos novos colaboradores e alunos no momento de seu ingresso na 

Instituição, e posteriormente revogadas com o seu desligamento. A rede de dados é interligada 

entre os prédios por meio de fibra ótica e internamente por cabeamento estruturado, trafegando os 

dados em gigabit. A Instituição dispõe de tecnologia wireless em todas as áreas cobertas dos campi 

para acesso à Internet. Esse acesso está disponível para estudantes, colaboradores (professores e 
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pessoal técnico-administrativo) e visitantes. O acesso à Internet é garantido por meio de um link 

redundante.  

  

Infraestrutura de execução e suporte  

               O Departamento Tecnológico da Instituição conta com uma equipe especializada para o 

atendimento de TI das áreas acadêmica e administrativa. Utilizando-se de uma ferramenta 

desenvolvida internamente para gestão dos atendimentos, os solicitantes conseguem acompanhar, 

em tempo real, todo o andamento de sua solicitação e, ao término, validar as ações realizadas pelos 

técnicos de TI.  

  

Plano de expansão e atualização de equipamentos  

               O Departamento Tecnológico da Instituição é o responsável por gerir todo o parque 

computacional da UNIVALE. Periodicamente, são realizadas pesquisas buscando a aquisição de 

equipamentos mais modernos para substituição dos mais antigos.  

Todos os novos equipamentos são preparados seguindo um rigoroso critério de instalação, onde 

somente softwares gratuitos ou licenciados são instalados.  

Recursos de tecnologias de informação e comunicação  

               O licenciamento com a empresa Microsoft garante que todos os computadores da 

UNIVALE estejam cobertos para o uso do sistema operacional Windows e da suíte de aplicativos 

Office. O licenciamento ainda garante a participação no programa Imagine que disponibiliza 

ferramentas voltadas para o desenvolvimento de softwares aos cursos de tecnologia.  

               A parceria com a empresa Google disponibiliza ferramentas como a G-Suite for 

Education que colaboram para um aprendizado mais dinâmico.  

               A parceria com a empresa Autodesk permite a utilização de aplicativos como o AutoCAD 

e Revit (amplamente utilizados pelas áreas de arquitetura e engenharia), em todos os computadores 

dos laboratórios de informática.  

               O licenciamento com a empresa Adobe permite a utilização de diversas ferramentas 

altamente utilizadas no mundo inteiro, nas áreas de edição de imagens, áudio e vídeo, como: 

Photoshop, Premiere e Illustrator.  

               A aquisição do novo software de Gestão Educacional permite oferecer a comunidade 

acadêmica e administrativa diversas ferramentas como Portais do Aluno/Professor e aplicativo 

mobile para acesso à informação. Também permite integrar e organizar de forma eficiente as 

informações geradas pelos diversos setores que fazem parte da instituição.  
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               Há ainda, outras parcerias e licenciamentos com softwares para outras áreas de ensino, 

como: Ciências Contábeis, Nutrição e Engenharia Civil.  

               Os computadores de consulta disponibilizados na Biblioteca, possuem software de leitura 

de tela para deficientes visuais.  

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

RELATO AVALIATIVO - 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 plenamente facilitado às pessoas com necessidades especiais a todas as 
instalações e serviços da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. (Consultar Ações e 
Indicadores de desempenho do PDI – página 56).  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
- A infraestrutura existente foi mantida e conservada em 
atendimento a meta, com pequenas ampliações e adaptações 
com vistas constantes a favorecer o acesso às pessoas com 
necessidades especiais aos ambientes acadêmicos e 
administrativos.  
- Biblioteca online Dorinateca de livros acessíveis 
(Braille, Digital Acessível DAISY, MP3 e Fonte Ampliada): 
permanência da adesão e divulgação no catálogo Pergamum das 
Bibliotecas.  
- Software NonVisual Desktop Access (NVDA): 
permanência da instalação em todos os computadores das 
bibliotecas. -Biblioteca Virtual Pearson 01/11/2019: atualização 
da plataforma e os livros no formato de E-PUB 
automaticamente passaram a ser lidos através do recurso Text 
To Speech. Para os livros em PDF ainda é necessário utilizar o 
NVDA.  
-As instalações são adaptadas, incluindo corredores entre 
estantes, vagas demarcadas em estacionamento, rampa externa 
de acesso, sanitários, entrada/saída individualizada e 
computador de pesquisa exclusivo.  
Legendas:  
Campus I (CI); Campus II (CII)  
Biblioteca Setorial (BS); Biblioteca Central (BC)  

- Reavaliar constantemente a 
infraestrutura existente com o objetivo 
de ampliar e melhorar sua aplicação 
para atendimento das necessidades 
especiais, criando uma Política de 
Acessibilidade  
- Reforma da entrada dos 
banheiros da BC no CII: análise em 
jan./19 pelos engenheiros de melhorias 
a serem feitas para aperfeiçoar a entrada 
de cadeirantes pelas portas de acesso 
principal.  
-Acervo de livros físicos na BS no CI: 
adequação do espaço entre as estantes. 
-Análise para a instalação do VLibras 
que traduz conteúdos digitais (texto, 
áudio e vídeo) para a Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS.  
- Aquisição de fones de ouvido 
para a escuta da leitura dos livros tanto 
pelo Text To Speech quanto para o 
NVDA  

   
Objetivo 2:   Racionalizar e modernizar os serviços e a infraestrutura: física, de 
equipamentos, logística e informática.  
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Meta:  Infraestrutura geral da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE otimizada e 
adequada ao atendimento das necessidades de ensino, pesquisa e extensão. (Consultar Ações 
e Indicadores de desempenho do PDI – páginas 57 e 58).  
  
  

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

Ações realizadas para cumprimento da Meta   Ações de Melhorias Propostas   
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BIBLIOTECA  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 
COMUNICAÇÃO  
11/02 – 1 Impressora multifuncional impressão colorida R$ 
1.064,00  
11/02 – 1 Impressora multifuncional toner R$ 1.310,00  
28/02 – 2 Impressoras de emissão de recibos não fiscal R$ 1.378,86 
28/02 – 7 Teclados numéricos R$ 1.361,85  
28/02 – 7 Leitores de código de barras R$ 822,85  
12/03 – 1 Telefone sem fio R$ 86,00  
03/05 – Computador para integração à Comunidade Acadêmica 
Federada (CAFe) do Portal de Periódicos da CAPES para acesso 
remoto ao conteúdo assinado pela IES.  
MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA  
-01/03 – Reorganização dos armários de guarda volumes em resposta 
aos pedidos da CPA.  
- 05/06 – Conserto da infiltração banheiro feminino.  
-11/06 – Pintura da fachada da BS.  
-30/06 – Instalação de tampas cegas nos quadros de energia da BS.  
-21/08 – Liberação das chaves dos armários sem a necessidade de 
empréstimo atendendo aos pedidos da CPA.  
-25/09 – Identificação numérica das Salas de Estudo em Grupo. -
Reformas: 30 cadeiras, 50 armários de guarda volumes (conserto 
do baú e/ou chave), ventiladores, torneiras, maçanetas das portas de 
estudo em grupo e troca de 10 tomadas para o novo modelo de 3 
pinos.  
-Conserto das fechaduras das portas de entrada e saída da BC e BS. 
MELHORIAS NA ESTRUTURA DE TICs  
-01/01 – Hangout do Google via e-mail institucional (chat): 
comunicação síncrona com a equipe e em 22/05 instalação de 
aplicativo próprio em todos os computadores internos.  -03/01 – 
Instalação de internet e Pacote Office na recepção -15/05 – 
Instalação da bancada com o computador exclusivo para acesso ao 
catálogo Pergamum na BS.  
-06/09 – Uso de formulário eletrônico do Google Drive para 
preenchimento do “Instrumento de Avaliação dos Funcionários do 
Setor” da CPA.  
16/10 – Liberação de ligação para telefone fixo e celular nos ramais 
da biblioteca.  
-29/10 – Pasta da Unidade U compartilhada com as coordenações 
dos cursos.  
-Ao longo do ano – Substituição de estabilizadores.  
-Aumento da iluminação com luminárias na fachada tanto da BS 
quanto da BC.  
-Uso de arquivos na nuvem do Google Drive através do e-mail 
institucional.  
-Envio ao DISGI de maquinário obsoleto: mouse, monitor de  

SISTEMA PERGAMUM  
- Implementar  o 
 recurso  de Aquisição 
disponível no sistema para 
automatizar o processo.  
SISTEMA TOTVS  
- Integração do sistema 
Pergamum com o sistema TOTVS: 
desde out./19 está em estudo a 
integração entre os dois sistemas e o 
banco de dados dos setores 
Secretaria Acadêmica (SA), 
Recursos Humanos (RH), 
Tesouraria e  
Gestão Pedagógica (GEPE), sendo: 
RH: exportar e atualizar os dados 
dos colaboradores – docentes e 
Pessoal Técnico Administrativo  
(PTAs);  
SA: exportar, atualizar os dados dos 
alunos inclusive com a fotografia  
3x4;  
GEPE: exportar nome dos cursos e 
disciplinas e importar a  
bibliografia;  
Tesouraria:  importar 
 multas geradas.  
- Após a implementação da 
integração total com o sistema da 
SA, o cadastro será automático por 
meio de carga de dados e não será 
mais necessário o preenchimento 
impresso da ficha cadastral 
específica da biblioteca.   
BIBLIOTECA  VIRTUAL
MINHA BIBLIOTECA  
-30/09 Reunião com consultor para 
a atualização da bibliografia do 
curso de direito e a definição da 
necessidade da aquisição da 
biblioteca virtual.  
-18/12 Reunião com FPF e Reitoria 
para demostrar o parecer técnico 
para a aquisição da outra biblioteca 
virtual que passe a anteder com 
qualidade de títulos os Núcleos da 
Saúde, e Comunicação e  
Humanidades.  
PROGRAMA  DE
DESENVOLVIMENTO  DE
COMPETÊNCIAS  
INFORMACIONAIS  
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tubo, teclado e cabeamento.  
SISTEMA PERGAMUM:  
-Atualização do sistema: Migração da versão Delfhi 7.4.4 de 2011 
de desktop para a versão 9.0 Web em 31/01/19. Lembrando que a 
versão 9.0 Web havia sido disponível em 2015, mas ainda 
estávamos utilizando a versão ultrapassada.  
-Atualizações rotineiras em 19/06, 23/08 e 27/11/19, sendo todos 
os processos realizados de forma remota entre Bibliotecária, DISGI 
e equipe de TI do sistema do PUC de Curitiba/PR.  
-Substituição em 04/02/19 do recibo em papel do empréstimo e 
devolução para o recibo eletrônico via e-mail. Permanência do 
papel apenas para o Nada Consta e para controle dos empréstimos 
por hora.  
-15/04/2019 Portaria FPF 003/2019: Institui a Emissão da 
Declaração de Nada Consta Eletrônico através do Sistema 
PERGAMUM da Biblioteca. Para atender aos alunos do GIT que 
não residem na cidade ficou definido também o envio via e-mail 
para a secretaria enquanto o processo não é automatizado.  
-Planos de Ensino: implementação em 02/08 do recurso “Planos de 
Ensino” para o gerenciamento automático das bibliografias dos 
cursos.  
- Planos de Ensino: reunião em 07/08 entre Biblioteca, GEPE e 
DISGI para entendimento do fluxo de processo a ser seguido em 
detrimento da automatização do processo.  
-Treinamentos: Investimento de R$ 4.800,00 anual (27/08/2019 a 
31/07/2020) em treinamento completo do sistema por videoaulas 
para todos os colaboradores.  
-Pagamento mensal de RS 1.183,83 pelo uso do sistema.  
COMUNIDADE ACADÊMICA FEDERADA (CAFe)  
O processo de adesão iniciou em 28/08/18 e foi finalizado em 
20/09/2019 em parceria com a equipe do DISGI, Bibliotecária e da 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).  
BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON  
-Renovação contratual 07/04/19 – contrato renovado de 04/19 a 
04/20 no valor de R$ 48.846,09.  
-Integração com o catálogo Pergamum 05/08/19 – o acervo virtual 
está integrado ao catálogo físico unificando a busca. -Nova 
Plataforma 01/11/19 – melhoria da usabilidade.  
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (NEAD)  
BIBLIOTECA A (SAGAH)   
-23/05/19 – Conhecimento por parte da biblioteca do plano de 
negócio da biblioteca virtual específica dos cursos a distância. -
27/08/19 – Cadastro de aux. administrativos para acesso com login 
no Moodle para conferência da existência de títulos.  
-Relação no Excel de títulos disponíveis: 22/02 e 23/09.  
INTEGRAÇÃO SAGAH COM A BIBLIOTECA PEARSON  
13/11 – Envio de Checklist para a configuração da integração dos 
títulos da Pearson dentro da plataforma Moodle.  
 TRABALHO  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO  (TCC)  
Após a atualização de todo o site da IES em 07/06, a aba da 
biblioteca disponível para ser o Repositório dos TCCs voltou a ser 
reabastecida com os TCCs dos alunos.  
-01/07 – Reorganização dos arquivos físicos e eletrônicos.  

Criação do projeto para início do 
cronograma de oficinas de 
treinamento para capacitar o corpo 
docente e discente  sobre Biblioteca 
Física e Virtual; Currículo Lattes; 
Periódicos da Capes (CAFe) e Bases 
de Dados.  
AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE  
INFORMÁTICA  
-4 computadores novos de uso dos 
usuários em substituição ao 
maquinário obsoleto para a BS. -1 
impressora multifuncional para a 
recepção da BS.  
-10 tablets para acesso as bibliotecas 
virtuais: uso interno e pelos 
usuários.  
 MELHORIAS  NA  
INFRAESTRUTURA FÍSICA  
-Transferência dos periódicos 
impressos da sala exclusiva para 
disponibilização do espaço para 
outra finalidade cultural e para 
treinamentos.  
-Viabilização de instalação de ar 
condicionado.  
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO  
ERGONOMICO (NR 17 E NBR-  
13.962)  
Solicitado  orientação  em  
08/10/2019 ao setor de Segurança do 
Trabalho e continuação do tramite 
para abertura de solicitação:  
- 12 cadeiras ergonômicas  
- 3 mesas  
REPOSITÓRIO  
INSTITUCIONAL – DSPACE  
Implementar o auto arquivamento 
para o depósito e gerenciamento da 
produção científica acadêmica em 
substituição a aba “Trabalho de  
Conclusão de Cursos” disponível no 
site da biblioteca.  
-31/05/19 – Reunião com Cristiane 
Netto gestora do NEaD a este 
respeito.  
 OPEN  JOURNAL  SYSTEMS  
(OJS)  
O ambiente está instalado desde 
06/11/2018 para a implementação 
do Sistema Eletrônico de  
Editoração de Revistas que tem  
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-09/10 – Formulários de entrega de TCCs atualizados e 
disponibilizados no site.  
-17/12 – Redirecionamento específico para o curso após 
personalização de cada URL.  
AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES IMPRESSAS (FÍSICAS)  
Total de R$ 93.379,26, sendo:  
-Núcleo da Saúde: Medicina R$ 78.882,09; Medicina Veterinária 
R$ 11.410,05 e Fisioterapia R$ 211,56.  
-Núcleo de Comunicação e Humanidades: Jornalismo, e 
Publicidade e Propaganda R$ 2.875,56.  
VISITAS IN LOCO DO MEC  
Ao todo foram 5 avaliações do MEC sendo todas em 19/2º, sendo 
80% de nota máxima nos indicadores 3.6 e 3.7:  
1. Publicidade e Propaganda (09/2019) - CC 5 / 5 biblioteca  
2. Educação Física (11/2019) - CC 4 / 4 biblioteca  
3. Nutrição (11/2019) - CC 4 / 5 biblioteca  
4. Odontologia noturno (11/2019) - CC 4 / 5 biblioteca  
Enfermagem (12/2019) - CC 5 / 5 biblioteca  
GESTÃO DE PESSOAS – COLABORADORES DO SETOR  
PROGRAMA ORGULHO EM PERTENCER   
O programa institucional #somostodosunivale direcionado à 
biblioteca, teve ao todo 10 momentos, sendo 4 iniciais, 2 somente 
com a bibliotecária, 3 com equipe e bibliotecária e 1 somente com 
a equipe:  
1. 09/04 – Inauguração no Templo Ecumênico;   
2. 24/04 – Convite feito pelo Prof. Omar Ferreira e Reitora 

Lissandra a todos do setor;   
3. 26/04 – Preenchimento do Formulário Online;   
4. 09/07 – Café com Propósito;   
5. 31/07 – Urna para depósito de sugestões para melhoria dos 

processos e relacionamento entre a equipe;  
6. 03/09 – Intervenção com a Bibliotecária;   
7. 09/09 – Let's go chat Bate-papo sobre Postura Profissional e 

Alta Performance no Atendimento;   
8. 19/09 – Intervenção com a equipe e Bibliotecária;  
9. 07/10 – Intervenção com a Bibliotecária;  
10. 28/10 – Fechamento projeto com a equipe da biblioteca.  
RENOVAÇÃO - QUADRO DE AUX. ADMINISTRATIVO  
NOVAS ADMISSÕES   
-2 Estudantes de Biblioteconomia: 18/03 e 04/11; -
1 Reabilitação do INSS: 18/08 para atuar na BS.  
DESLIGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE SETOR  
-2 desligamentos e 4 transferências de setor.  
CAPACITAÇÃO – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  
-22/08 – 5º Seminário EAD UNIVALE: vamos avançar?  
-9 e 13/12 – 21ª SIPAT ciclo de palestras: “Noções de primeiros 

socorros” e “A arte de encantar pessoas”.  

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS  
-Bibliô Diálogos na Biblioteca vinculado ao curso de Psicologia e 
premiado no 4º Prêmio Inovação: ocupação do espaço da biblioteca 

como finalidade integrar e 
disponibilizar eletronicamente o 
conteúdo dos periódicos científicos 
editados na IES, como: a Revista 
Científica Faculdade de Ciências da 
Saúde (FACs), Anais do Simpósio 
de Pesquisa e Iniciação Científica e 
a Revista do Curso de Direito das 
Univale, mas está se traçando um 
plano de ação para realização de 
todas as configurações.  
- FACs: solicitação da Profª. 
Paulina em jun./2019  
- Curso de Direito: solicitação 
da Prof. Islane em ago./2019.  
ATUALIZAÇÃO  DE  
REGIMENTOS, MANUAIS E  
NORMAS  
-Regimento Interno (2009)  
-Política de Aquisição e 
Desenvolvimento de Coleções  
(2010)  
-Manual  para  Elaboração  de  
Trabalhos Acadêmicos (2018)  
-Guia do usuário (2019)  
  
OBRAS/INFRAESTRUTURA –  
 SERVIÇOS  A  SEREM  
EXECUTADOS   
- Troca  dos 
 revestimentos cerâmicos das 
clínicas 1 e 3, blocos F9 e F3, 
respectivamente.  
- Compra de novos equipos 
para as clínicas 1 e 3  
- Troca  dos  Telhados 
 dos  
Auditórios A, B e C.  
- Projeto Sinalização do 
Campus II.  
- Reativação  da  sala 
 dos  
Professores no bloco D9  
- Construção do novo 
Laboratório de Anatomia Humana.  
- Finalizar reforma das 
cadeiras do campus II, no 1º semestre 
de 2020 - Projeto para 
Remanejamento de Setores, para 
facilitar a logística na Universidade.  
- Inauguração do Ambulatório 
Médico de Especialidades - AME  
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nos dias 11/03, 06/06, 26/08 e 14/11 mediado pela Profª Eliene 
Nery Santana Enes.  
-I Bienal da Poesia 11/06: o curso de Pedagogia entrou no circuito  

 PROPOSTAS  INICIADAS  
1º/2020  
- Troca dos Revestimentos 
Cerâmicos das Clínicas 1 e 3, blocos 
F9 e F3, respectivamente  
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da bienal e ocupou o espaço com a mediação da Prof. Karla 
Nascimento e poetas convidados.  
  
OBRAS/INFRAESTRUTURA - SERVIÇOS EXECUTADOS  
  
- Melhoria nas cadeiras dos auditórios A e B, campus II.  
- Instalação de ar-condicionado compatíveis com a 
demanda, no auditório A.  
- Reconstrução do muro na entrada do Campus II.  
- Ampliação do Laboratório de Anatomia Humana e 
construção de Rampa, bloco F15  
- Troca do revestimento cerâmico do Laboratório de 
Anatomia Humana, bloco F15.  
- Reforma nos setores administrativos da ETEIT.  
- Conclusão da Obra e Inauguração do novo espaço do EAJ, 
CEJUS e NAF  
- Construção do Ambulatório Médico de Especialidades 
finalizada, estando de acordo com a norma de acessibilidade NBR 
9050  
- Calçamento do estacionamento do Centro Técnico 
Cientifico – CTC.  
- Confecção de Mobiliários do Habilidades I  
- Finalizada reforma das cadeiras do campus I  
- Início da Reforma de cadeiras do Campus II  
- Modernização na Infraestrutura e equipamentos nos 
setores de comunicação; Rádio, Laboratório de comunicação e TV 
Univale, blocos C6 e C8  
- Pintura externas dos blocos dos setores F e G  
- Reforma no bloco G9, para receber aulas práticas do curso 
de Medicina Veterinária  
- Construção de poço artesiano no Centro Esportivo da 
Univale  
- Reparo no sistema de hidrantes no Unicentro  
- Reforma da Guarita principal do Campus II  
- Instalação de sistema de vídeo de segurança dos 
Laboratórios de Habilidades I e II  
- Confecção de suporte para armazenamento de materiais de 
fisioterapia no CEU  
- Melhoria no layout da coordenação de medicina  
- Reativação da casa de vegetação para utilização do curso 
de Agronomia e Agronegócio  
- Modernização dos aparelhos de som dos auditórios dos 
campus I e II  
Aparelhos de Ar-condicionado e Climatizadores Instalados em 
2019  
Sala Master Tv Unival – C8  
Lab. de Farmacotécnica – D6 (Climatizadores)  
Lab. Farmacognosia – D6 (Climatizadores)  
Consultório II PAOPE – D7  
Sala 206 – ED2  
Habilidades I – F1  
Clínica III – F3  

-  Inauguração  do  Ambulatório  
Médico de Especialidades  
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Esterilização – Mat. Esterilizado – F7  
Lab. Bioquímica – F8  
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Clínica I – F9  
Lab. de Odontologia – F12  
Lab. Fisiologia e Farmacologia – F13  
Lab. de Parasitologia – F14  
Lab. de Anatomia I e II – F15 (Climatizadores)  
Lab. de Odontologia – F16  
Sala de Prática Dietética – G5  
Sala de aula – G5  
Consultório – G5  
Sala de procedimentos – G10  
Sala Briefing – G10  
Sala de controle – G10  
Circulação – G10  
Gabinete FPF – A19  
Gabinete do Diretor Executivo - A19  
Recurso Humanos – A19  
Sala 15 APPG - PVA  
Sala 14 Neder – PVA  
Sala de enfermagem – ETEIT  
Lab. de Informática – ETEIT  
Sala Diretor(a)  - ETEIT  
Coordenação Pedagógica – ETEIT  
NAF – ETEIT  
Coordenação NAF – ETEIT  
Recepção EAJ – ETEIT  
Sala de atendimento EAJ – ETEIT  
Coordenação EAJ – ETEIT  
Prática Penal EAJ – ETEIT  
Prática Cível EAJ – ETEIT  
Recepção/Secretária – ETEIT  
Sala de reunião – P1  
Sala de aula 115 – P1   
  

 

  
  

8.7.1.1. Bibliotecas: Central e Setorial    
  
  

Criada em 03 de fevereiro de 1968, está cadastrada no Conselho Regional de 

Biblioteconomia (CRB-MG) sob o nº BU 091 e no Instituto Nacional do Livro com o número BM 

12324. Com cinco décadas de existência adquiriu o mérito de estar entre os maiores acervos do 

estado de Minas Gerais. O Sistema de Bibliotecas da UNIVALE divide-se em Biblioteca Central 

(BC) e Biblioteca Setorial (BS). O Sistema de Bibliotecas divide-se em Biblioteca Setorial, 

localizada no Campus Armando Vieira – Campus I e Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz, situada 

no Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II. O Sistema de Bibliotecas da  
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UNIVALE abriga um acervo físico, online e virtual. Aberta ao público, a biblioteca permite o 

empréstimo domiciliar aos usuários vinculados à Instituição; alunos, professores e funcionários; e 

a comunidade externa a biblioteca é aberta a consultas in loco e estudos.  

ESPAÇO FÍSICO   

  
O espaço físico da Biblioteca está distribuído em várias seções: guarda-volumes, setor de 

empréstimos/devoluções, acervo geral, hemeroteca (periódicos), obras de referência, multimídias, 

banco de trabalhos acadêmicos – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC’s), salas de estudo em 

grupo, cabines de estudo individual, ala de computadores com acesso à internet e rede wi-fi em 

todo o ambiente da biblioteca, ala de consultas, salas de processamento técnico e instalações 

sanitárias acessíveis (APÊNDICE A).   

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

89,92m² destinado aos usuários, com capacidade de 53 lugares. No campus II, a área total 

construída é de 1.446,06 m², sendo 331,36m² destinado ao acervo e 403,67 m² destinado aos 

usuários, com capacidade aproximada de 200 lugares.  

A biblioteca possui espaços integrados para atendimento ao público. O amplo acesso 

destinado ao acervo bibliográfico e áreas administrativas aprimora os serviços oferecidos, a 

acessibilidade, a visibilidade e a circulação. As instalações das bibliotecas são adaptadas para 

portadores de necessidades especiais, incluindo corredores entre estantes, vagas demarcadas em 

estacionamento, rampa externa de acesso, sanitários e entrada/saída individualizada.    

DOS SERVIÇOS    

  
As Bibliotecas da UNIVALE utilizam o Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas, 

que tem como função gerenciar, atualizar e automatizar as atividades de: aquisição, catalogação, 

circulação de materiais, usuários, consultas, relatórios, serviços on-line, etc., permitindo também 

o intercâmbio de registros bibliográficos e o compartilhamento de produtos e serviços. Possibilita 

aos usuários o acesso on-line aos serviços da biblioteca na consulta ao catálogo, renovação de 

empréstimos e verificação de reservas, sendo tais serviços também acessíveis por dispositivos 

móveis.  

A consulta online pode ser feita por autor, título, assunto, palavra-chave, editora, série,  

ISBN/ISSN número de chamada no endereço   

http://www.pergamum.univale.br/pergamum/biblioteca/ . O empréstimo domiciliar é permitido ao 

corpo docente, discente e técnico-administrativo da Universidade. Aos discentes e 
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técnicoadministrativos o empréstimo são de 3 (três) livros por um prazo de 7 (sete) dias, com 

direito a quatro renovações; para o docente e discente de pós-graduação e da modalidade a 

distância e híbrida, é permitido o empréstimo de até 5 (cinco) livros, por período de 15 (quinze) 

dias, com permissão para quatro renovações. Disponibiliza-se na página da biblioteca links para o 

acesso a títulos de periódicos eletrônicos de acesso livre para os cursos ofertados pela IES.   

A biblioteca presta os seguintes serviços aos seus usuários: empréstimos domiciliares e 

renovações; fornecimento de referência bibliográfica dos títulos; Comutação Bibliográfica; Portal 

de Periódicos UNIVALE; Portal de Periódicos da CAPES; Biblioteca Virtual Universitária 

Pearson (BVU); Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD Brasileira); orientações sobre 

normalização de trabalhos acadêmicos; capacitação e orientação para acesso a bases de dados; 

além de visitas orientadas à Biblioteca.   

A Rede Pergamum oferece ainda a Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos 

(ICAP) www.pergamum.pucpr.br/icap , que tem como objetivo compartilhar as publicações 

editadas pelas 55 instituições que fazem parte da Rede. Atualmente está com 233 periódicos, mais 

de 40.900 artigos, sendo aproximadamente 26.920 artigos on-line.  

A biblioteca participa da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP) 

que é coordenada nacionalmente pelo Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de 

Psicologia da USP (SBD/IPUSP) com o apoio do Conselho Federal de Psicologia. A ReBAP tem 

missão de contribuir para o desenvolvimento da Psicologia no Brasil por meio da promoção do 

uso da informação técnico-científica em Psicologia no sentido de garantir a construção e 

manutenção de fontes de informação essenciais ao ensino, pesquisa e práticas psicológicas.   

Os processos de catalogação realizados pelas bibliotecas obedecem às normas 

internacionais de padronização de registros bibliográficos. Utiliza-se a Classificação Decimal de 

Dewey (CDD), o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) e MARC21, sendo suas 

autoridades controladas por cabeçalhos oficiais da Biblioteca Nacional.   

A Instituição possui estrutura tecnológica adequada para suporte ao sistema de gestão dos 

recursos tecnológicos adotados. O setor de empréstimos/devoluções possui 04 computadores 

conectados em rede destinados ao atendimento ao usuário. No ambiente administrativo a biblioteca 

possui 04 computadores destinados aos serviços de processamento técnico, restauração de 

materiais impressos e chefia.   

No salão da BC são disponibilizados 08 computadores e da BS 04 computadores com 

acesso livre à internet e software (leitor de tela) para inclusão digital de pessoas com deficiência 

visual além de cobertura de rede wi-fi de acesso livre para o uso de dispositivos móveis. A 
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Biblioteca conta com o apoio dos profissionais do Departamento de Informática, de Sistemas e 

Gestão de Informação (DISGI) os quais dão suporte aos sistemas utilizados pela Biblioteca.   

A página da biblioteca localizada no Portal UNIVALE oferece as seguintes informações e 

serviços: Consulta ao Acervo; Periódicos Eletrônicos; Acesso ao Usuário; Acervo de Revistas; 

Trabalho de Conclusão de Curso; Informações Gerais; Horário de Funcionamento; Links 

Interessantes; Normas de Utilização: Guia do Usuário (2019); Regimento das Bibliotecas1; Acesso 

às Bibliotecas da UNIVALE por egressos e membros da comunidade externa; Valor da multa por 

atraso; Manual Biblioteca Virtual Pearson (nova plataforma 01/11/19) e Guia Oficial do Portal de 

Periódicos da CAPES (2019); Periódicos CAPES e Serviços.  

Em relação aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s), constam na página os trabalhos 

na íntegra que foram autorizados pelos discentes/autores a serem disponibilizados no catálogo da 

biblioteca para fins de consulta, impressão ou download via internet. Também se encontra o 

Manual Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UNIVALE que fornece subsídios para a 

elaboração de trabalhos técnico-científicos com o objetivo de promover a uniformização na 

apresentação dos trabalhos acadêmicos da Universidade. Este manual é embasado nas NBR’s 

elaboradas no Comitê Brasileiro de Informação e Documentação (ABNT/CB-014) que especifica 

princípios gerais à apresentação e elaboração de documentos de caráter técnico-científicos.   

ACERVO DA BIBLIOTECA   

  
O Sistema de Bibliotecas dispõe de acervo físico, online e virtual, como segue no quadro 

abaixo:  

Quadro 1 – Tipos de acervos  

FÍSICO   ONLINE  VIRTUAL  

Materiais que 
encontram-se nas 
estantes, inseridos no 
catálogo Pergamum.  

  
  
  
  

  

Dorinateca  
Periódicos online UNIVALE  
Portal de Periódicos da CAPES 
Biblioteca Digital Brasileira de  
Teses e Dissertações (BDTD)  
Indexação Compartilhada de  
Artigos de Periódicos (ICAP)  

Materiais bibliográficos da 
Biblioteca Virtual Pearson 
disponíveis no catálogo 
Pergamum e via hiperlink no 
Portal do Aluno e Professor.  

Fonte: Bibliotecas da UNIVALE (2019).  

O acervo físico abriga o total de 112.200 exemplares entre materiais impressos – livros, 

referência, Trabalho de Conclusão de Cursos (TCCs), teses, dissertações, periódicos, e material 

                                                
1 Resolução CONSUNI 001/2009 (em atualização).  
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multimídia – e online – publicações online gratuitas, dissertações online, TCCs, teses e apostilas 

eletrônicas, realizando em média 21.505 empréstimos anuais.   

O virtual é exclusivamente de livros no formato de e-book disponíveis pela Biblioteca 

Virtual Universitária Pearson (BVU). E por sua vez, o formato online disponível no Pergamum 

são de publicações online gratuitas, dissertações online, apostila eletrônica, TCCs e teses, dentre 

outros.  

Os acervos independentes do seu formato são constituídos de materiais bibliográficos 

atualizados e adequados aos currículos dos cursos de graduação presencial e EAD, Pósgraduação 

Lato Sensu e Stricto Sensu e aos projetos de pesquisa e extensão da Instituição.  

A biblioteca possui assinatura da Biblioteca Virtual Universitária Pearson (BV) que integra 

prestigiadas editoras do selo editorial Pearson Education e mais de 20 editoras parceiras que 

abordam mais de 40 áreas do conhecimento, tais como: administração, marketing, economia, 

direito, educação, filosofia, engenharia, computação, medicina, psicologia, entre outras.   

O acervo virtual possui contrato desde 2015 que garante o acesso ininterrupto pelos 

usuários e está registrado em nome da IES e atualmente possuiu 9.237 títulos. É uma plataforma 

dinâmica com atualização periódica de títulos. A atual versão atualizada para uma nova plataforma 

em 01/11/2019 para a melhoria da sua usabilidade tornou-se ainda mais intuitiva e ágil e conta no 

total com os seguintes recursos:  

• Acesso multiusuário a um acervo completo de e-books, em mais de 40 áreas do 

conhecimento;  

• Disponível para desktops, notebooks, tablets e smartphones 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, de qualquer lugar, reduzindo custos e tempo;  

• Ferramentas de anotação, marcação de texto, listas personalizadas, criação de citações, 

cartões de estudo e metas de leitura;  

• Acesso off-line: com o cadastro de até 10 livros na "Lista de Livros Off-line" que 

permanecem por um período mínimo de 30 dias, e que são armazenados para a leitura 

posterior sem a necessidade de conexão à internet.  

• Impressão de até 50% do conteúdo dos livros, mediante pagamento adicional por parte do 

usuário no valor de R$ 0,07 centavos por folha;  

• Opção de leitura off-line via Aplicativo smartphones ou Tablets;  

• Expert Reader: uma seção de reviews de livros e dicas de leituras.  
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• Text to Speech: Acessibilidade para deficientes visuais na própria plataforma. Além da 

integração com softwares de acessibilidade externos (NonVisual Desktop Access - 

NVDA).  

A sua atualização é periódica tanto para a inserção de novos títulos e/ou 

edições mais atualizadas, quanto para a sua exclusão da plataforma pela editora 

parceira. Em relação à exclusão de títulos, todas as bibliotecas universitárias parceiras 

são avisadas por e-mail informativo com antecedência de dois ou seis meses, 

dependendo da editora. Quando o título a ser retirado consta na bibliografia básica ou 

complementar dos cursos da UNIVALE, a coordenação e NDE são avisados por e-mail 

e Comunicação Interna (CI) com antecedência para realizar a substituição do título.  

As bibliotecas possuem ainda convênio com o Portal de Periódicos da Capes que 

atualmente contabiliza 48.038 títulos de periódicos em texto completo, 130 bases de dados de 

referências e resumo, 41 bases estatísticas, 64 bases de teses e dissertações, 48 obras de referência, 

15 bases de conteúdos audiovisuais; 2 bases de normas técnicas, dentre outros. Para a área da 

comunicação é ofertado mais de 50 bases de dados e 500 periódicos. Alguns dos periódicos 

indexados pela CAPES foram elencados na página da Biblioteca em formato hiperlink, somando 

mais de 400 periódicos eletrônicos distribuídos para os cursos ofertados pela  

UNIVALE.  

O Sistema de Bibliotecas da UNIVALE dispondo de acervo físico e virtual busca atender 

às seguintes demandas:  

a) A biblioteca deve ser um local que acolha e atenda às diversas necessidades de seus  

usuários. Alguns usuários optam por livros impressos e outros por livros virtuais (e-books);  

b) A biblioteca possui em suas dependências diversos computadores disponibilizados aos seus usuários além 

de rede wi-fi de acesso livre;  

c) Em caso de pane ou queda de energia, ou ainda manutenção na rede de internet os  

usuários dispõem do acervo físico;  

d) Em caso de inundação ou incêndio, com a biblioteca virtual há resguarda do acervo  

virtual.   

POLÍTICA DE AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COLEÇÃO  
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 A atualização e expansão do acervo segue Política de Aquisição e Desenvolvimento da Coleção 

das Biblioteca Central e Setorial aprovada pela mantenedora2 que norteia os processos decisórios 

envolvidos na seleção, aquisição ou mesmo no descarte do acervo, tornando dessa maneira um 

instrumento de planejamento e avaliação.  

Formação do acervo  

  
A formação do acervo e desenvolvimento de coleções volta-se para o desenvolvimento de 

coleções bibliográficas atualizadas e adequadas aos currículos dos Cursos de graduação: 

Presencial, Híbrido e EaD, Pós-graduação e Mestrado da Instituição, aos projetos de pesquisa e às 

atividades de extensão. Para isso as Bibliotecas da UNIVALE reúnem em seu acervo diferentes 

tipos de materiais bibliográficos e audiovisuais.  

Conforme PDI institucional, a finalidade da Política de Aquisição é:   

• 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 de Cursos de Graduação expedidos pelo INEP/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.  

A formação do acervo das bibliotecas, a aquisição, recebimento de doações 

de materiais e a atualização bibliográfica estão orientadas para:   

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

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

• Fornecer materiais bibliográficos que elevem e atualizem o nível de conhecimento geral e 

específico de seus congregados;   

• Resguardar materiais importantes que resgatem a história da Instituição, incluindo os seus 

documentos oficiais e suas próprias publicações.   

Prioridades para aquisição  

  
De acordo com a política adotada, as bibliotecas têm como prioridades para a aquisição de 

materiais:  

a) Cursos novos ou em fase de implantação;  

                                                
2 Resolução CONSUNI 001/2010 (em atualização).  
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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 periódicos científicos para atender às indicações dos Núcleos 

Docentes Estruturantes dos cursos (NDEs).  

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

o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPCs), 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.  

Do processo de aquisição  

  
A aquisição/atualização do acervo passa por um programa permanente por 

meio de compras e doações. Anualmente são realizados investimentos financeiros para 

atendimento e adequação à demanda bibliográfica e de infraestrutura.   

A aquisição de material bibliográfico é realizada mediante as solicitações dos docentes, 

atestando que a bibliografia é adequada em relação às unidades curriculares e aos conteúdos 

descritos no PPC, visando a atualização e considerando a natureza das unidades curriculares. A 

mesma é referendada por relatório de adequação assinado pelo NDE, comprovando também a 

compatibilidade em cada bibliografia da unidade curricular, entre o número de vagas autorizadas 

e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.   

A solicitação é realizada mediante o preenchimento dos seguintes formulários:  

• Indicação das Bibliografias e Validação pelo NDE (APÊNDICE C)   

• Substituição de Bibliografia: reprovado, esgotado ou indeferido (APÊNDICE D)  

Após ser referendada pelo NDE (APÊNDICE E), o processo de aquisição é iniciado com 

os coordenadores de curso encaminhando as solicitações à Biblioteca Central, que ao receber os 

pedidos faz a busca no acervo a fim de verificar a existência ou não da obra, bem como a sua 

quantidade. Caso seja necessária a aquisição, a biblioteca realiza os orçamentos e encaminha o 

pedido à Diretoria Executiva/Setor de Compras que realiza os orçamentos finais e efetiva a 
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compra. A solicitação de compra é atendida desde que seja fundamentada a sua necessidade e que 

as obras estejam disponíveis no mercado editorial.   

A aquisição/disponibilização de obras na Biblioteca Virtual é realizada 

diretamente pelas editoras, sendo de responsabilidade das mesmas junto a Biblioteca 

Virtual Universitária Pearson a disponibilização de novas obras no acervo. A 

atualização do acervo virtual é periódica e de responsabilidade das editoras parceiras 

junto ao fornecedor da Biblioteca Virtual.    

Avaliação da coleção  

  
A avaliação do acervo da biblioteca é realizada sempre que necessário sendo empregados 

métodos qualitativos e quantitativos cujos resultados são comparados e analisados assegurando o 

alcance dos objetivos da avaliação da coleção. Participam do processo de avaliação a bibliotecária, 

a coordenação de curso e os docentes especialistas na área. Como ação corretiva após a análise do 

acervo é empregado o processo de desbastamento. O método utilizado pela biblioteca é o descarte 

do material, que após ser avaliado criteriosamente será excluído da coleção ativa. A biblioteca 

reserva-se o direito de dar destinação aos materiais, seja para outras bibliotecas ou para instituições 

que demonstrem interesse em adquiri-los.  

PLANO DE CONTINGÊNCIA  

  

A biblioteca adota procedimentos de contingência para acesso ao acervo físico e virtual. O 

presente plano apresenta uma estrutura estratégica e operativa que ajuda a controlar situações de 

emergência e a minimizar consequências negativas. Propõe procedimentos alternativos ao 

funcionamento normal da Biblioteca sempre que alguma de suas funções usuais se vê prejudicada 

por uma contingência interna ou externa. Procura garantir a continuidade do funcionamento da 

Biblioteca diante de quaisquer eventualidades, sejam materiais ou pessoais. Os procedimentos 

podem ser observados diretamente no quadro em anexo (ANEXO B).    

Para as bibliografias impressas (acervo físico):  

• Disponibilização de um exemplar como consulta local: os exemplares em consulta 

local/rápida são identificados por uma tarja vermelha sobre a etiqueta do livro;  

• Verificação sistemática do número de reservas: com o objetivo de identificar a demanda 

de uso e a necessidade de ampliação da quantidade de exemplares em meio físico são 
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realizadas verificações sistemáticas do número de reservas através do Sistema Pergamum, 

que possibilitará a indicação da necessidade de aquisição de mais exemplares;  

• Reserva de títulos esgotados nas estantes através do Sistema Pergamum: quando um título 

se encontra esgotado na estante o aluno realiza a reserva pelo sistema Pergamum através 

dos computadores disponibilizados no setor ou por meio de dispositivos pessoais móveis 

através da rede wi-fi da biblioteca. O sistema identifica a demanda pelo título e impede que 

os alunos que estão com os títulos renovem o empréstimo por novo prazo possibilitando 

desta forma o acesso igualitário à obra por todos os alunos;   

• Setor de restauração interno: a biblioteca possui o próprio setor de restauração de materiais 

impressos e funcionário especializado, possibilitando a reposição de material danificado 

em tempo menor sem que o material deixe a biblioteca;  

• Queda de energia: a IES possui gerador de energia que mantém os servidores ligados sem 

incorrer em perda de dados do acervo e usuários;   

• Queda de internet e provedor: a IES possui link de redundância com 200Mbps que suporta 

os sistemas utilizados em caso de queda do provedor principal;  

• Queda de rede wi-fi: a biblioteca possui 09 computadores destinados à pesquisa e consulta 

ao acervo com configuração e softwares que possibilitam acesso às atividades acadêmicas;   

• Furtos: Cada exemplar possui afixado em sua terceira capa um dispositivo (etiqueta) 

eletromagnético de 9.5 MHz que possui ativação automática ao passar entre os sensores na 

saída da biblioteca. Há restrição de entrada na biblioteca portando bolsas, mochilas, pastas, 

fichários, sacolas e similares. O balcão de atendimento (para empréstimos e devoluções) 

está localizado em local estratégico, permitindo que os funcionários observem a circulação 

de pessoas;  

• Enchentes: A IES é circundada pelo Rio Doce, porém a biblioteca possui distância de 

aproximadamente 200m em relação à margem do Rio, além da elevação do terreno. As 

estantes da biblioteca não possuem livros na última prateleira inferior que garante elevação 

mínima de 30cm em relação ao piso.  

Para as bibliografias virtuais (acervo virtual): O procedimento de contingência para o 

acervo virtual é realizado juntamente com a plataforma da Biblioteca Virtual Universitária 

Pearson:  



241  

  

• Atualização do acervo: quando há atualização da edição de algum título a plataforma 

virtual mantém disponibilizado o título de edição anterior durante 60 ou 180 dias;    

• Retirada de títulos da plataforma: quando da retirada de títulos são enviados avisos/alertas 

para a IES/Biblioteca com 60 ou 180 dias de antecedência para que a biblioteca possa 

informar às coordenações de curso e a mesma tomar os devidos procedimentos para 

substituição do título por outro de mesmo valor bibliográfico sem prejuízo aos alunos;   

• Acesso à internet: a biblioteca possui 08 computadores conectados em rede e disponibiliza 

rede wi-fi de acesso livre em todo o ambiente da biblioteca;  

• Queda de energia: a IES possui gerador de energia e nobreak que mantém os servidores 

ligados sem incorrer em perda de dados;   

• Queda de sistemas de internet e provedor: a IES possui link de redundância com 200Mbps 

que suporta satisfatoriamente os sistemas e plataformas virtuais usadas pela biblioteca 

utilizados em caso de queda do provedor principal;  

• Interrupção do acesso à plataforma virtual: A Biblioteca Virtual conta com recursos de 

redundância geográfica para evitar que qualquer problema no pátio de infraestrutura possa 

comprometer a entrega da plataforma;   

• Acessibilidade à pessoas com deficiência visual: A plataforma possui modo acessibilidade 

por meio de softwares leitores de tela (NVDA) e possui aumento de página para a leitura 

do conteúdo das publicações. A Biblioteca possui o software NVDA instalado em todas as 

máquinas disponibilizadas para acesso dos usuários.  
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APÊNDICE A – ESTRUTURA FÍSICA, PRODUTOS E SERVIÇOS  

  CENTRAL – CAMPUS II  SETORIAL – CAMPUS I  

Horário  Seg. a Sex.: 7h às 22h | Sáb.: 8h às  
12h  

Seg. a Sex.: 8h às 13 | 17h às  
22h  

Corpo técnico administrativo  8  4  
Sala e Área Livre de estudo 

individual  
18 mesas e/ou cabines   11 mesas  

Salas de estudo em grupo  12 mesas   -  
Área livre de estudo  24 mesas  7 mesas  

Assentos  202 cadeiras  53 cadeiras  

Computadores de estudo e pesquisa  8  
Softwares instalados: AutoCAD, 

Revit, ds Max e NVDA.  

4  

Computador exclusivo: acesso ao 
catálogo  

1  1  

Guarda Volumes  115  75  

Sanitário e bebedouro  6 Fem. | 4 Masc. | 1 bebedouro  -  

Área construída (m²)  1.446,06 m²  
331,36 m² acervo   

403,67 m² usuários  

300,59 m² total  
157,73 m² acervo  
89,92m² usuários  

PRODUTOS E SERVIÇOS  
Acervo de reserva  Guarda volumes  Catálogo Online  

Pergamum  
Portal de Periódicos  
UNIVALE  

Consulta local e online  Achados e Perdidos  Biblioteca  
Virtual Pearson  

TCCs UNIVALE  

Emissão de nada consta  Visita Guiada  Biblioteca  
Online Dorina  
Nowill  
(Dorinateca)  

Aquisição de material 
bibliográfico  

Empréstimo domiciliar  Assistência ao usuário  Indexação 
Compartilhada 
de Artigos de  
Periódicos  
(ICAP)  

Solicitação de ISBN e 

ISSN  

Reserva  Normalização de  
Trabalhos Acadêmicos  

Biblioteca  
Digital de Teses  
e Dissertações 
(BDTD)  

Confecção de Fichas 
Catalográficas  

Renovação  Exposição de novas 

aquisições  
Portal de  
Periódicos da  
CAPES  

Preservação e 

Conservação  

Fonte: Bibliotecas da UNIVALE (2019).  
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APÊNDICE B – PLANO DE CONTINGÊNCIA  

ACERVO FÍSICO (IMPRESSO)  

OCORRÊNCIA  SITUAÇÃO  MEDIDA DE CONTINGÊNCIA  EVIDÊNCIAS  

Exemplar para consulta 
local  

Necessidade de consulta 
rápida em títulos que estão 
emprestados em sua 
totalidade.  

Para cada título da bibliografia básica 
e/ou complementar existe 01 exemplar 
para consulta interna/rápida. Os 
exemplares em consulta local são 
identificados por uma tarja vermelha 

sobre a etiqueta do livro.  

Verificação dos 
exemplares do curso 
nas estantes.  

Títulos  mais 

demandados  

Títulos mais demandados 
ou esgotados nas estantes 

(excluído o exemplar de 
consulta interna).  

Quando um título se encontra esgotado 

na estante o aluno realiza a reserva pelo 
sistema Pergamum através dos 

computadores disponibilizados no setor 
ou por meio de dispositivos pessoais 
móveis através da rede wi-fi da 

biblioteca. O sistema identifica a 
demanda pelo título e impede que os 

alunos que estão com os títulos 
emprestados renovem o empréstimo por 
novo prazo possibilitando desta forma o 
acesso igualitário à obra por todos os 
alunos.   

Guia do Usuário 

disponibilizado na 
biblioteca e também 

distribuído quando 
da visita guiada. 
Apresentação/simul 

ação via sistema 
Pergamum.   

Reservas de títulos  
Títulos mais demandados 
que frequentemente são 

reservados.  

Verificação sistemática do número de 
reservas através do Pergamum -  
Sistema Integrado de Bibliotecas - com 
o objetivo de identificar a demanda de 
uso e a necessidade de ampliação da 
quantidade de exemplares em meio 
físico possibilitando indicação de 

necessidade de aquisição.  

Relatório semestral 
de reservas/relatório 

de títulos mais 
demandados/empre 
stados.  

Queda  de  energia 
elétrica  

Falta de energia elétrica.  

A IES possui gerador de energia que 
mantém os servidores ligados sem 
incorrer em perda de dados do acervo e 
usuários.  

Os geradores estão 
instalados  no 
campus.   
  

Queda de internet e 

provedor   
Queda de internet e/ou 

provedor da IES.  

A IES possui link de redundância com 
200Mbps que suporta os sistemas 

utilizados em caso de queda do provedor 
principal.  

Já está implantado. 
Informação pode ser 

checada junto a TI.   

Queda de rede wi-fi   
Queda da rede wi-fi da 
biblioteca.  

A biblioteca possui 09 computadores 
destinados à pesquisa e consulta ao 

acervo com configuração e softwares 
que possibilitam acesso às atividades 
acadêmicas.   

Verificação  in- 
loco/biblioteca dos 

computadores 
disponibilizados e 
em  pleno 
funcionamento.  

Exemplares danificados  
Exemplares danificados ou 

sem condições de serem 
emprestados aos usuários.  

A biblioteca possui o próprio setor de 
restauração de materiais impressos que 

possibilita a reposição de material 
danificado em tempo menor sem que o 
material deixe a biblioteca.  

Verificação in-loco 
do  setor  de 

restauração.  
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Furtos  

Furto ou retirada de 
exemplares da biblioteca 
sem a realização do 
procedimento de 

empréstimos.  

Cada exemplar possui afixado em sua 
terceira capa um dispositivo (etiqueta) 
eletromagnético de 9.5 MHz que possui 

ativação automática ao passar entre os 
sensores na saída da biblioteca. Há 
restrição de entrada na biblioteca 
portando bolsas, mochilas, pastas, 
fichários, sacolas e similares. O balcão 

de atendimento (para empréstimos e 
devoluções) está localizado em local 
estratégico, permitindo que os 
funcionários observem a circulação de 
pessoas.  

Apresentação  do 
dispositivo  
(etiqueta) 

 afixado nos 
exemplares de 
segurança e teste nas 
antenas na saída da 
biblioteca.  

Enchentes  

Enchentes causadas por 

chuvas excessivas no Rio 
Doce, que contorna os 
limites do Campus.  

A biblioteca possui distância de 

aproximadamente 200m em relação ao 
leito do Rio Doce, além da elevação do 
terreno. As estantes da biblioteca não 

possuem livros na última prateleira 
inferior que garante uma elevação 

mínima de 30cm em relação ao piso.  

Apresentação das 
estantes  e  
respectivas 
prateleiras.   

  

ACERVO VIRTUAL – BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON (BVU)  

OCORRÊNCI 
A  

SITUAÇÃO  MEDIDA DE CONTINGÊNCIA  EVIDÊNCIAS  

Interrupção 
acesso 

plataforma 
virtual  

do 
à  

Garantia de acesso 
sem interrupções 

devido a problemas 
tecnológicos.  

A Biblioteca Virtual conta com recursos de 
redundância geográfica para evitar que qualquer 

problema no pátio de infraestrutura possa 
comprometer a entrega da plataforma.   

E-mail formalizado 
pelo suporte da 
Biblioteca Virtual  
Pearson.  

Retirada 

obras   

de  
Retirada de obras da  
BV  pela(s) 
editora(s) detentora 
dos direitos do(s) 

título(s).  

Quando as editoras optam por retirar uma obra, a 
BV envia comunicado informado à IES que esses 

livros serão retirados com dois ou seis meses de 
antecedência, dependendo da editora. Dessa 
forma, a IES consegue se organizar quanto a 

retirada desse título e consequente necessidade de 
substituição.   

Comprovação via 
comunicados enviados 
pelo suporte da  
Biblioteca Virtual.  

Atualização 
títulos  

de  Substituição 
título  por 
edição.  

de 
nova  

A IES é avisada com uma antecedência de dois ou 
seis meses, e só então ocorrerá a substituição por 

uma nova edição da obra.  

Comprovação via 
comunicado enviado 
pelo suporte da  
Biblioteca Virtual.  

Queda  
energia elétrica

de  
  

Falta  de 
elétrica.  

energia  A IES possui gerador de energia que mantém os 

servidores ligados sem incorrer em perda de 
dados do acervo e usuários.  

Os geradores estão 

instalados no campus.   

Queda de internet 
e  
provedor   

Queda de internet 
e/ou provedor da  
IES.  

A IES possui link de redundância com 200Mbps 
que suporta satisfatoriamente os sistemas 

utilizados em caso de queda do provedor 
principal.  

Já está implantado. Em 
fase final de testes. 

Informação pode ser 
checada junto a TI.   

Queda de rede  
wi-fi   

Queda da rede wi-fi 
da biblioteca.  

A biblioteca possui 09 computadores destinados à 
pesquisa e consulta ao acervo com configuração e 

softwares que possibilitam acesso às plataformas 
virtuais.   

Verificação  in-
loco/biblioteca dos 

computadores 
disponibilizados e em 
pleno funcionamento.  
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Acessibilidade à 
pessoas com  
deficiência 
visual  

Acessibilidade à 

pessoas com 
deficiência visual 
(baixa visão e 

cegueira).  

A plataforma possui modo acessibilidade por 
meio de softwares leitores de tela e possui 
aumento de página para a leitura do conteúdo das 

publicações. A Biblioteca possui o software 
NVDA instalado em todas as máquinas 
disponibilizadas para acesso dos usuários.  

Apresentação da BV 
Pearson e comprovação 
da funcionalidade por 

meio de acesso e teste 
no sistema.   

  

APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DAS BIBLIOGRAFIAS E  
VALIDAÇÃO PELO NDE  
COMPETÊNCIA DO CORPO DOCENTE – Considerar a atualidade, a relevância e a quantidade 
adequada, quando físico, também o acesso virtual ilimitado através da Biblioteca Virtual (BV).  
Bibliografia Básica com 3 títulos: cada título, em média, 5 exemplares (se físico) ou estar disponível na 
BV.3  
Bibliografia complementar com 5 títulos: Cada título, pelo menos, 2 exemplares (se físico) ou estar 
disponível na BV.  
COMPETÊNCIA DO NDE – A Bibliografia Básica e Complementar foi analisada pelo NDE considerando 
os CRITÉRIOS DE ANÁLISE:  
APROVADO para títulos considerados adequados para a disciplina, em quantidade adequada, seu 
conteúdo, para os objetivos concernentes ao perfil do egresso proposto, atualizados e promotores da melhoria 
do conhecimento e qualidade do egresso;  
REPROVADO para títulos que não atendem um ou mais requisitos acima. Neste caso, deve-se preencher 

a Ficha constante do Apêndice B para substituição do (s) Título(s). Atentar para existência de edições, não é 
possível substituir alguns clássicos por edições mais nova pois não foram editadas. Usar uma ficha para cada 
disciplina.  

 

Unidade Curricular/Disciplina:  Docente:  
Recebido pelo Docente: ___/___/2019  Retorno ao NDE: 10 dias após recebimento  

INDICAÇÃO DO DOCENTE    
ANÁLISE NDE  

  
BIBLIOTECA  

  
F 
P 
F  

TÍTULO (ATUAL)  EXEMPLAR  PROCEDIMENTO     

  
  

  
  
  

BÁSICA  

1.  referência completa 
da obra:  
justificativa do 
docente:  

  
  

  
  

 ☐ BV  

  

 ☐ MANTER  
☐  

SUBSTITUIR  

☐  
ATUALIZAR  

  

  
  

 ☐  
APRO 
VADO  

☐  
REPR 
OVAD 

O  
  

☐ Disponível  
☐ Esgotado  
☐ Lançado  
SIU Gestão 
(DISGI)  

☐ Pedido  
Almoxarifado   

☐ Envio da 
NF  

☐ Entrega 
pela  
Distribuidora  

  

☐  
DEF 
ERI 
DO  

☐  
IND 
EFE 
RID 
O  
  

2.  ☐ BV          
3.  ☐ BV          

  
  

COMPLEME 
NTAR  

4.  ☐ BV          
5.  ☐ BV          
6.  ☐ BV          
7.  ☐ BV          

Assinatura do Docente:  Aprovação NDE: ___/___/2019  

                                                
3 Cabe ao NDE de cada curso instituir a quantidade adequada de exemplares do suporte físico.  
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PERIÓDICOS:   
PARECER DO NDE:  
  
  
  

  
  
  
  

  

 APÊNDICE  D  –  FORMULÁRIO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DE  BIBLIOGRAFIA:  
REPROVADO, ESGOTADO OU INDEFERIDO  

INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO  ANÁLISE NDE  COMPETÊNCIA DA 
BIBLIOTECA  

  
  
  

☐ Básica  

☐  
Complementar  

  
  

☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5  
☐ 6  
☐ 7  
☐ 8  

SUGESTÃO DO  
CORPO DOCENTE  
  

  
  
  
  

☐ APROVADO  
☐ REPROVADO  
  

☐ Sugestão da Distribuidora 
aceita  
☐ Outra sugestão do Docente  
☐ Disponível  
☐ Esgotado  
☐ BV  
☐ Deferido FPF  
☐ Indeferido FPF  
☐ Lançado SIU Gestão  
(DISGI)  

☐ Pedido Almoxarifado  
(compras)  

☐ Envio da NF  
☐ Entrega pela Distribuidora  

TÍTULOS  
DISPONÍVEIS NA  
BIBLIOTECA  
VIRTUAL  
  

Assinatura do Docente:  Aprovação NDE: ___/___/2019  
PERIÓDICOS:  
  

 

PARECER DO NDE:   

  

APÊNDICE E – EMENTÁRIO E REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO DO CURSO   
  

PERÍODO       

DISCIPLINA  
CARGA HORÁRIA 
EMENTÁRIO  

    

SEMESTRE:    Matriz     

  
BIBLIOGRAFIA  

  
ACERVO  

REFERÊNCIA  Qtd.  
Qtd. total  

edições  
Empréstimo 

Acessos  
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Básica  

          

          

          

  
  
  

Complementar  

          

          

          

          

          

PERIÓDICOS:      

PARECER DO NDE:   
  

    

  

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

  

               Em 2019, o Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação – DISGI 

destaca suas ações nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento e tecnologia:  

  

Infraestrutura  

- Para o Gerador de Energia, instalamos um novo tanque de armazenamento de combustível para 

um maior tempo de funcionamento do mesmo.  

- Foram lançadas novas fibras para interligação dos seguintes prédios:   

• Centro Clínico.  

- Adquirimos novos servidores Dell para as seguintes funções:  

• Banco de Dados;  

• Portais Acadêmicos do sistema TOTVS RM.  

- A TV Univale recebeu 3 (três) computadores AMD Ryzen com 16 GB de RAM para a Ilha de 

Edição.  

- Adquirimos cerca de 20 (vinte) computadores Core I5 com 8 GB de RAM para o novo Centro 

Clínico.  

- Adquirimos mais 8 (oito) roteadores WiFi de médio porte para ampliar nosso sinal sem fio. Já 

são mais de 40 (quarenta) roteadores WiFi espalhados nos Campus I e II, nos seguintes prédios: 

A19, B02, B03, C02, C08, CEU, CTC1, CTC2, D02, D06, D08, D10, E1, ED2, ETEIT, F03, 

F09, F13, F16, Galpão, Nuvem, P1, P3 e PVA.  

- 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 
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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, APPG e Clínica de Especialização.  

  

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.  

- 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 RM da empresa TOTVS, para substituição dos módulos do Sistema Integrado  

Universitário – SIU, responsáveis pela gestão educacional tendo como setores mais envolvidos:  

Secretaria Acadêmica, Gestão Pedagógica, Financeiro, Tesouraria, Processo Seletivo e 

Coordenações de Curso. Além dos novos Portais do Aluno e Professor fornecidos pelo TOTVS  

RM, o sistema também fornecerá um aplicativo mobile com as mesmas funcionalidades do  

Portais.  

  

Desenvolvimento  

            A Equipe de Desenvolvimento está acompanhando todo o processo de implantação do 

TOTVS RM, pois será a responsável pela gestão da nova ferramenta.  

  

Atendimentos Técnicos  

  
Os dados acima não contemplam as solicitações para a Equipe de Desenvolvimento.  

  
  

8.7.1.3. Centro Clínico UNIVALE  
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               O Centro Clínico Univale constitui um espaço de integração do ensino, serviço e da comunidade. 

Formado por 9 diferentes serviços destina-se à prestação de serviços multiprofissionais em atenção integral 

à saúde, articulando atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas na Instituição. Desenvolve a 

promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a redução de danos 

e participa ativamente de reuniões e discussões estratégicas com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Governador Valadares e demais parceiros, de modo a possibilitar melhoria contínua no desenvolvimento 

da assistência à saúde.  

               O Centro Clínico também trabalha com tecnologia da informação aplicada à saúde utilizando 

sistema de prontuário eletrônico multiprofissional que integra os dados dos atendimentos dos usuários com 

a rede de saúde municipal, facilitando o atendimento clínico e gerando base de dados para a realização de 

pesquisas e estudos científicos.  

               Em busca constante de reafirmar o compromisso e responsabilidade social da Univale com o 

crescimento e desenvolvimento da comunidade, o Centro Clínico também atua em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Valadares e participa ativamente das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde, 

oferecendo, assim, atendimentos pelo Sistema Único de Saúde-SUS.  

  

Serviços que integram o Centro Clínico Univale:  

  

● Ambulatório Médico de Especialidades - AME Univale  

● Ambulatório de lesões  

● Ambulatório de Nutrição  

● Centro Esportivo Univale  

● Clínica odontológica Univale   

● Clínica de Fisioterapia e Educação Física Univale   

● Laboratório de Assistência Farmacêutica - LASFAR  

● Polo Integrado de Assistência ao Paciente Especial - PAOPE   

● Serviço de Psicologia Aplicada – SPA  

  

Ambulatório Médico de Especialidades (AME)  

  

               Na rede de referência e contrarreferência que compõe o sistema público de atenção à saúde, os 

serviços ambulatoriais especializados desempenham papel de fundamental importância, tanto no apoio às 

ações desenvolvidas pelas unidades de atenção básica em saúde quanto na diminuição da necessidade de 

internações hospitalares.   
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               Assim, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) foi inaugurado em fevereiro de 2020 no 

campus da Univale sendo inovador no formato de prestação de serviços para o SUS, no âmbito da média 

complexidade, oferecendo consultas nas seguintes especialidades: Cardiologia; Cirurgia Vascular; Cirurgia 

Cabeça e Pescoço; Hematologia; Pneumologia; Endocrinologia; Nefrologia; Alergia/Imunologia; 

Dermatologia; Geriatria;   

Ginecologia; Neurologia; Psiquiatria; Otorrinolaringologia; Reumatologia; Gastroenterologia e 

Oftalmologia; além do serviço de apoio ao diagnóstico.  

Todas as consultas ocorrem no período de aulas do curso de Medicina e são acompanhadas por alunos do 

curso e realizada por professores médicos titulados, o que torna o AME um rico campo para atuação em 

estágio dos alunos da Universidade, proporcionando à vivência real da futura profissão e dando à população 

acesso à assistência de saúde com qualidade e dignidade.  

               Nesse mesmo espaço funciona o serviço de Enfermagem, que se responsabiliza pelo acolhimento 

dos usuários, consultas de enfermagem, esterilização de materiais, execução de procedimentos e controle 

de infecção e a oferta do serviço de reconciliação medicamentosa e orientação terapêutica por meio da 

consulta farmacêutica. O usuário também é informado quanto ao acesso à terapia medicamentosa, visando 

à adesão ao tratamento. A estrutura conta ainda com o serviço de Assistência Social, destinado a atender 

pessoas que buscam apoio para desenvolver sua autonomia, participação, exercício da cidadania e acesso 

aos direitos sociais e humanos.   

Demais Serviços   

               A Clínica Odontológica conta com consultórios odontológicos completos com programas 

especialmente criados para à saúde bucal do idoso, gestantes, bebês e do paciente especial. Já o Setor de 

Apoio Psicológico-SPA é o local onde são ofertadas consultas terapêuticas e acompanhamento emocional 

individualizado de acordo com a necessidade de cada paciente; dispomos ainda de acompanhamento 

nutricional, atendimentos fisioterapêuticos em parceria com a educação física para a reabilitação e incentivo 

do autocuidado, ambulatório de enfermagem voltado para diagnóstico, prevenção e tratamento de lesões de 

pele, atendimento farmacêutico individualizado e consultas de assistência social.   

  

  

8.8   REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

  

         Os requisitos legais e normativos são essencialmente regulatórios e, por isso, não fazem parte 

do cálculo do conceito da avaliação. Os avaliadores farão o registro do cumprimento ou não do 

dispositivo legal por parte da instituição para o processo de regulação, justificando a avaliação 

atribuída. Tratando-se de disposições legais, esses itens são de atendimento obrigatório.  
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Dispositivo Legal/Normativo   Explicitação do dispositivo  Sim 
Não 

 NSA 

1   Alvará de funcionamento.   
A   IES   possui  alvará  
 de funcionamento?    X     

   

2   
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB).   

A IES possui certificado que 
atesta as condições de 
segurança contra incêndio? 
A IES apresenta recursos 
antipânico em suas 
instalações?   X     

 

   

3   

Manutenção e Guarda do Acervo  
Acadêmico, conforme disposto na 
Portaria N° 1.224, de 18/12/2013.   

A IES cumpre as exigências 
da legislação?   
   X     

 

   
   

4   

Condições de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, conforme disposto na CF/88, 
Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, 
da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos  
Decretos N° 5.296/2004, N°   
6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria  
N°   
3.284/2003.   

A IES apresenta condições 
adequadas de 
acessibilidade?   X     

 

   

5   

Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, 
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 
27 de dezembro de 2012.   

A IES cumpre as exigências 
da legislação?   
    X     
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6   Plano de Cargos e Carreira Docente.   

O Plano de Cargos e 
Carreira Docente está 
protocolado ou homologado 
no Ministério do Trabalho e 
Emprego?       X  

 

   

7   
Plano de Cargos e Carreira dos técnicos 
administrativos.   

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

 

   

 

8   

Titulação do Corpo Docente   
Universidades e Centros Universitários: 
Percentual mínimo (33%) de docentes com 
pós-graduação   stricto  sensu,  
 conforme disposto no Art. 52 da Lei 
N° 9.394/96 e nas Resoluções Nº 1/2010 e 
Nº 3/2010.    
   

Faculdades:   
No mínimo docente com formação em 
pósgraduação lato sensu, conforme 
disposto na Lei N° 9.394/96.   

Universidades   e   C
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?   
   

e 

 X  

   

 

   

  



253  

  

9   

Regime de Trabalho do Corpo Docente   
   

Universidades:   
Percentual mínimo (1/3) de docentes 
contratados em regime de tempo integral, 
conforme disposto no Art. 52 da Lei N° 
9.394/96 e na Resolução Nº 3/2010.   
   

Centros Universitários:   
Percentual mínimo (20%) de docentes 
contratados em regime de tempo integral, 
conforme disposto na Resolução N° 
1/2010.   
   

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

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

 X     

   

10   
Forma  Legal  de  Contratação  dos  
Professores.   

   
A contratação de professores 

ocorre mediante regime de  

trabalho CLT ou Estatutário 
pela mantenedora com 
registro na mantida?   
   

 X     

   

11   

Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
conforme disposto no Art. 11 da Lei N° 
10.861/2004.    

A   IES   possui  CPA 
prevista/implantada?   X     

 

   

12   

Comissão Local de Acompanhamento e 
Controle Social (COLAPS), conforme 
disposto na Portaria N° 1.132, de 2 de 
dezembro de 2009.   

A   IES   possui  
  COLAPS  
prevista/implantada?   

      

   

13   

Normas e procedimentos para  
credenciamento e recredenciamento de 
Centros Universitários, conforme 
disposto na Resolução CNE/CES N° 
1/2010.   

A IES atende aos requisitos 
exigidos pela Resolução?   

      

   

14   

Normas e procedimentos para 
credenciamento e recredenciamento de 
Universidades, conforme disposto na 
Resolução CNE/CES N° 3/2010.   

A IES atende aos requisitos 
exigidos pela Resolução?   
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15   

Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura 
AfroBrasileira, Africana e Indígena, nos 
termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação 
dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e  
N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP 
N° 1/2004, fundamentada no Parecer 
CNE/CP Nº 3/2004.      

A IES cumpre as exigências 
das legislações?   
   

      

   

16   

Políticas de educação ambiental, 
conforme disposto na Lei N° 9.795/1999, 
no Decreto   
N° 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP Nº 
2/2012.   

A IES cumpre as exigências 
das legislações?   
         

 

   

17   

Desenvolvimento Nacional Sustentável, 
conforme disposto no Decreto N° 7.746, 
de 05/06/2012 e na Instrução Normativa 
N° 10, de 12/11/2012.   

A IES cumpre as exigências 
das legislações?   

      

   

18   

Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no 
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012,  
que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de   
30/05/2012.    

A IES cumpre as Diretrizes 
Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos?   

      

   

   
   

  

9   DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL    

  

                A UNIVALE vem buscando realizar a sua missão de contribuir para o desenvolvimento 

local e regional produzindo e transmitindo novos conhecimentos, formando profissionais capazes 

de atuar de forma crítica e criativa na busca de soluções para os diversos problemas da sociedade.  

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

as ações de responsabilidade social realizadas na UNIVALE. Em suas políticas internas de 

responsabilidade social, a UNIVALE dispõe, entre outras coisas, de um programa de Bolsas de 

Estudo de Demanda Individual (BDI) destinado aos alunos de comprovada vulnerabilidade 

econômica e social.   
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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 2019/2023, 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  

ASCANAVI                 Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva         

ASCORG                     Assessoria de Comunicação Organizacional  

ASGRAD                     Assessoria de Graduação  

AVS                              Agentes de Vigilância de Saúde  

BDI                               Programa de Bolsa de Estudo para Demanda Social Individual  

BIC                               Programa de Bolsa de Iniciação Científica  

CAIGG                         Centro de Atendimento Interdisciplinar de Gerontologia e Geriatria  

CAPES                         Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CC                                Conceito do Curso  

CEJUS                         Centro Jurídico de Soluções de Conflitos e Cidadania  

CEMIG                        Centrais Elétricas de Minas Gerais  

CES                              Câmara de Educação Superior  

CEU                             Centro Esportivo da UNIVALE  

CF                                Constituição Federal  

CFE                             Conselho Federal da Educação  

CI                                 Conceito Institucional  

CIEE                           Centro Integrado Empresa Escola  

CNE                             Conselho Nacional de Educação  

CONAES                     Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior  

CONSEPE                   Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão  

CONSUNI                   Conselho Universitário   

CPA                             Comissão Própria de Avaliação  

CPC                             Conceito Preliminar do Curso  

DAES                           Diretoria de Avaliação da Educação Superior  
DCN                             Diretrizes Curriculares Nacionais  

DEC                             Departamento de Campi  

DI                                 Dedicação Integral  

DISGI                          Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação  

EAJ                              Escritório de Assistência Judiciária  

EaD                              Educação a Distância  

EAJ                              Escritório de Assistência Jurídica  
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ELO                            Espaço Integrador das Engenharias  

ENADE                       Exame Nacional de Desempenho de Estudantes  

ESPAÇO A3               Apoio ao Aluno  

ETEIT                         Escola Técnica da UNIVALE  

FACIVALE                Faculdades Integradas do Vale do Rio Doce  

FAFI                            Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras  

FAPEMIG                   Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais  

FIES                             Financiamento Estudantil  

FOG                             Faculdade de Odontologia  

FPF                              Fundação Percival Farquhar  

GEPE                          Gestão Pedagógica  

GIT                              Gestão Integrada do Território  

IES                               Instituições de Ensino Superior  

IGC                              Índice Geral de Cursos  

INEP                            Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

LABCEU                     Laboratório do Centro Esportivo Universitário da UNIVALE  

LACINE                      Laboratório de Cineantropometria  

LAD                             Laboratório de Didática  

LDB                             Lei de Diretrizes e Bases     

LOAS                          Lei Orgânica da Assistência Social  

MEC                            Ministério da Educação  

MGIT                          Mestrado Gestão Integrada do Território  

MIT                             Minas Instituto de Tecnologia  

NDE                             Núcleo Docente Estruturante  

NAF                             Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal   

NEaD                           Núcleo de Educação a Distância  

NSA                             Não se Aplica  

NUVEM                      Núcleo Universitário de Empreendedorismo  

PAA                             Programa de Aprimoramento Acadêmico  

PAOPE                        Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial  

PDI                               Plano de Desenvolvimento Institucional  

PIC                               Projetos de Integração Curricular  

PIB                               Projetos Institucionais do Programa  

PID                               Plano Individual de Desenvolvimento  
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PIBIC                           Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica  

PIBID                           Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  

PLACAD                     Planejamento Acadêmico  

PNE                              Portadores de Necessidades Especiais  

PPC                              Projeto Pedagógico do Curso  

PPI                               Projeto Pedagógico Institucional  

PROACAD                  Pró-Reitoria Acadêmica     

PROEXT                     Programa de Extensão Universitária  

PROUNI                      Programa Universidade para Todos  

PTA                              Pessoal Técnico e Administrativo  

SA                                 Secretaria Acadêmica  

SEBRAETEC              Serviços em Inovação e Tecnologia SEBRAE  

SEMID                         Seminário Integrador do Curso de Direito  

SEPLAM                     Setor de Planejamento e Ambiente  

SINAES                       Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior  

SIU                               Serviço Integrado Universitário  

 SPA                              Serviço de Psicologia Aplicada    

SUS                              Sistema Único de Saúde  

TCC                             Trabalho de Conclusão de Curso  

TCE                             Tempo de Compromisso Esclarecido  

TDAH                          Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade  

TJMG                          Tribunal de Justiça de Minas Gerais  

UFMG                         Universidade Federal de Minas Gerais  

UNICENTRO             Centro de Feiras e Eventos da UNIVALE  

UNIVALE                   Universidade Vale do Rio Doce  
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