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APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos ora apresentado é um documento de gestão administrativa e 

acadêmica, elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso, aprovado 

pelo Colegiado do Curso e pelo Conselho Universitário (CONSUNI), da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Profissional e Tecnológica (Resolução CNE/CP n.º 01/2021), Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI 2020-2024), Regimento Geral da Univale 

(2020), Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância elaborado pelo 

MEC (2007), Resolução n.º 1, de 11 de março de 2016 que Estabelece Diretrizes e 

Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na 

Modalidade a Distância e demais legislações e normas que asseguram a legalidade 

dos atos acadêmicos. 

Este Projeto Pedagógico define a concepção de educação que fundamenta o 

currículo do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos ofertado 

pela Univale na modalidade a distância, alinhado ao perfil do egresso, lastreado pelos 

indicadores de qualidade e atributos das respectivas dimensões da Organização 

Didático-pedagógica, Corpo docente e tutores e Infraestrutura, alinhado às demandas 

sociais e aos avanços científicos e tecnológicos, refletindo objetiva e 

substantivamente os parâmetros de cotejamento entre o planejado e o realizado na 

oferta de uma formação profissional de qualidade. 

Em consonância ao PDI da Univale e aos elementos constantes do artigo 43 

do Decreto n.º 9.235/2017 e no artigo 30 da Resolução CNE/CP n.º 01/2021, a 

estruturação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) informa a existência do Núcleo 

de Educação a Distância (NEaD), a identificação do curso, o número de vagas 

ofertadas, objetivos, requisitos e formas de acesso, perfil profissional do egresso, a 

organização das atividades síncronas e assíncronas, o programa do curso, as 

metodologias, as tecnologias e os materiais didáticos, os recursos tecnológicos, os 

critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, certificados 

e diplomas a serem emitidos e os demais elementos potenciais para a acessibilidade 

atitudinal, comunicacional, digital, instrumental e metodológica, para além da 

acessibilidade física.  

Ressalta-se que o processo de construção do PPC pelo NDE foi demarcado 

pelos princípios da gestão democrática, pautado nas decisões coletivas, 
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fundamentadas na pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, discussão, 

reflexão e avaliação. Por meio do Planejamento Estratégico de Curso (PEC), 

coordenado pela Pró-reitoria de Graduação, fez-se o diagnóstico situacional e a 

análise crítica dos períodos ofertados, tendo como parâmetro os indicadores de 

qualidade, resultando em propostas de ações estratégicas para a qualidade do curso.  

Nesse contexto, NDE e Colegiado do Curso atuaram no acompanhamento, na 

consolidação e na atualização desta versão do PPC, realizando estudos para a 

atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem 

na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, 

considerando as DCN e as novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

Este PPC, atualizado em 2022, foi aprovado pelo Colegiado do Curso, na perspectiva 

de contribuir para a formação de profissionais com as competências e habilidades 

necessárias para lidar com as complexidades do mundo do trabalho e aptos a 

gerenciarem os recursos humanos das organizações. 

 

  



8 

1 DADOS DO CURSO 

 

Nome do Curso/Habilitação:  
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos. 

Endereço do Curso: 
Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua 
Israel Pinheiro, nº 2.000 – Bairro Universitário – CEP: 
35020-220 – Governador Valadares/MG. 

Telefone: PABX (33) 3279-5900. 

Ato de Autorização: Resolução CONSUNI 015-C/2018. 

Modalidade do Curso: Educação a Distância. 

Cadastro no e-MEC: 1442814 – Em: 11/05/2018. 

Número de Vagas Anuais 
Autorizadas (Previstas): 

120 vagas.  

Turno de Funcionamento: 

As atividades acadêmicas são desenvolvidas em 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e com 
encontros presenciais semanais. As atividades 
desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 
permitem a flexibilidade de horário para a realização 
das mesmas pelos estudantes, assegurada pela 
acessibilidade digital, comunicacional, instrumental, 
metodológica e atitudinal. As atividades presenciais 
são realizadas no turno noturno, com a participação 
dos alunos e professores-tutores. 

Número de estudantes por turma: 60 estudantes. 

Regime de Matrícula: Semestral. 

Tempo Mínimo de Integralização: 04 semestres. 

Tempo Máximo de Integralização: 06 semestres.  

Carga horária do curso: 1.600 horas. 

Requisitos e formas de acesso: 

A forma de acesso ao curso é definida conforme o 

artigo 142 do Regimento Geral da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale, a saber: 

I. Processo Seletivo: Forma de ingresso por meio de 

processo seletivo, facultado ao discente que tenha 

concluído o ensino médio, sendo a classificação feita 

pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os 

candidatos que não obtiverem os requisitos mínimos 

estabelecidos pelo Edital do Vestibular. 

II. Processo Seletivo vinculado ao Ensino Médio: 

Forma de ingresso por meio de resultados do ENEM, 
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em articulação com o Ensino Médio local, conforme 

edital específico. 

III. Portador de Diploma de Curso Superior: Forma de 

ingresso facultada ao discente, graduado em outro 

curso superior, independente de concurso vestibular, 

condicionada à existência da vaga no curso 

pleiteado. 

IV. Mudança de curso: Forma de ingresso facultada 

ao discente regular da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE que solicita mudança de curso e é 

condicionada à existência de vaga no curso 

pleiteado. 

V. Transferência: Forma de ingresso facultada ao 

discente regular de cursos de graduação em 

Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo 

MEC, condicionada a existência de vaga no curso 

pleiteado. As transferências ex officio dar-se-ão na 

forma da Lei. 

VI. Outras formas definidas emanadas da legislação 

federal. 
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2 HISTÓRICO 

 

O ambiente de negócios nos cenários regional e nacional tem passado por 

intensas transformações e apresentado novos desafios e oportunidades aos gestores 

das organizações contemporâneas. A nova ordem econômica, que enfatiza o mercado 

global e a aplicação das novas tecnologias, impõe às organizações a necessidade de 

reformular seus processos de trabalho e técnicas de gestão para se tornarem capazes 

de entregar ao cliente de seu negócio produtos/serviços com valor agregado e 

diferenciais que ampliem sua competitividade. 

Com 7.304 empresas e outras organizações atuantes1, a cidade de Governador 

Valadares pode ser classificada como pólo comercial na microrregião do Vale do Rio 

Doce, com oferta de variados serviços nas áreas de saúde, educação, agronegócio, 

construção civil e varejo, constituindo-se como um mercado de oportunidades em 

diversos segmentos para profissionais da área de gestão. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, comprometida com o 

desenvolvimento econômico e social da região da qual faz parte, atenta às 

transformações que ocorrem no cenário atual e consciente do seu papel enquanto 

instituição formadora de profissionais aptos a atuarem no mundo do trabalho, propôs 

a criação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na 

modalidade a distância, entendendo que as pessoas constituem o principal capital das 

organizações. Para potencializar seu capital humano, as organizações devem contar 

com gestores que compreendam os processos da gestão de recursos humanos e 

tenham habilidades para intermediar as relações entre as pessoas para que os 

objetivos organizacionais e dos colaboradores sejam alcançados.  

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos ofertado 

pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale está em consonância com o artigo 2.º 

da Resolução CNE/CP n.º 1, de 05/01/2021 (BRASIL, 2021, p. 12) que enfatiza: 

 

A Educação Profissional e Tecnológica é modalidade educacional 
que perpassa todos os níveis da educação nacional, integrada às 
demais modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da 
ciência, da cultura e da tecnologia, organizada por eixos 
tecnológicos, em consonância com a estrutura sócio-ocupacional 

                                            
1 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/governador-valadares/pesquisa/19/29761. Acesso em: 24 
ago. 2021. 
2 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 5 

de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e 

Tecnológica.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/governador-valadares/pesquisa/19/29761
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do trabalho e as exigências da formação profissional nos 
diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e 
normas vigentes. 

 

A finalidade da educação profissional e tecnológica é preparar o estudante para 

o exercício da profissão, contribuindo para que o cidadão adquira as competências 

profissionais que o torne apto a atuar no mundo do trabalho. Desse modo, a 

organização, o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale são conduzidos em consonância aos princípios da Educação Profissional e 

Tecnológica preconizados pela Resolução CNE/CP n.º 1, de 05/01/2021 (BRASIL, 

2021, p. 1-3). 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, ofertado na modalidade a distância, busca 

atender as exigências das diretrizes curriculares nacionais inerentes aos cursos 

superiores de tecnologia e suprir a demanda regional por profissionais capacitados na 

área da Gestão Organizacional orientada à Gestão de Recursos Humanos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos tem como 

objetivo formar gestores de recursos humanos comprometidos com o 

desenvolvimento social, econômico e tecnológico, considerando as características 

locais e regionais, capazes de conduzirem os processos da gestão de recursos 

humanos das organizações em consonância com as demandas emergentes da 

sociedade contemporânea por sustentabilidade, por ética e pelo compromisso com a 

cidadania e atentos às novas práticas inovadoras no campo da gestão.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Promover a compreensão do papel da área de recursos humanos e a sua 

contribuição para o desempenho da organização. 

II. Oportunizar as práticas de planejamento e gerenciamento dos subsistemas 

para a gestão de recursos humanos. 

III. Formar profissionais com habilidades para a criação de indicadores de 

resultados que permitam a melhoria contínua dos processos de recursos 

humanos nos ambientes organizacionais. 

IV. Criar oportunidades para que os estudantes desenvolvam competências 

relacionadas ao comportamento nos níveis individual, de grupo e 

organizacional. 

V. Acompanhar os avanços metodológicos e tecnológicos para o exercício 

profissional. 
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4 PERFIL DO EGRESSO DO CURSO 

 

O perfil dos egressos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos abarca o desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela 

aprendizagem contínua, por uma atuação positiva nas transformações sociais, 

especialmente no território do entorno, e atentos às novas demandas apresentadas 

pelo mundo do trabalho.  

O perfil do egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos está em consonância com o exposto na Resolução CNE/CP n° 1, de 5 de 

Janeiro de 2021, que em seu art. 8º, inciso IV, orienta que o perfil profissional de 

conclusão deve "garantir o pleno desenvolvimento das competências profissionais e 

pessoais requeridas pela natureza do trabalho, em condições de responder, com 

originalidade e criatividade, aos constantes e novos desafios da vida cidadã e 

profissional” (BRASIL, p. 4, 2021). 

Nesse contexto, o egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos terá uma formação que lhe possibilitará atuar no mercado de 

trabalho de forma comprometida, capacitada, dinâmica, ética e consciente das 

questões econômicas, sociais e ambientais. Poderá exercer atividades como 

assistente, analista, consultor e/ou gestor em organizações privadas e públicas. O 

egresso do Curso terá as seguintes características: 

● comportamento ético, crítico, holístico e humanista como gestor de 

recursos humanos; 

● comprometido com o embasamento científico, tecnológico e 

socioeconômico na gestão de recursos humanos e organizacional; 

● empreendedor, dinâmico e inovador nas diversas etapas de planejamento, 

de implementação das práticas e de avaliação dos processos de gestão de 

recursos humanos; 

● estratégico, com visão sistêmica, considerando os ambientes interno e 

externo na busca de vantagem competitiva; 

● resiliente e flexível às mudanças de cenários nos processos de gestão de 

recursos humanos;  

● proativo e com capacidade para liderança, que contribua para os 

relacionamentos intra e interpessoal e o trabalho em equipe no âmbito de 

sua atuação profissional;  
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● apto para articular sua prática com as necessidades locais e regionais, 

atento às novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

Os egressos estarão aptos ao planejamento e ao gerenciamento das 

organizações, no que concerne ao sistema de gestão de recursos humanos 

envolvendo o recrutamento, a seleção, a gestão de cargos e salários, o treinamento e 

o desenvolvimento de pessoal, a avaliação do desempenho dos colaboradores, bem 

como a necessidade de contratação e demissão.  

 

  



15 

5 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS TECNOLÓGICAS GERAIS E ESPECÍFICAS 

 

O perfil do egresso delineado tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos apreendidos no processo de formação para o desenvolvimento de 

competências profissionais tecnológicas gerais para: 

 

● diagnosticar, analisar e contextualizar problemas relacionados à gestão de 

recursos humanos; 

● atuar de forma ética, comprometido com as questões sociais e ambientais, 

patrimoniais e culturais; 

● exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 

decisão; 

● ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa; 

● desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 

● articular conhecimentos da vida e da experiência cotidiana com o ambiente de 

trabalho e com o seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 

organizacionais; 

● aplicar tecnologias que favoreçam a gestão dos recursos humanos, ciente das 

suas implicações e das suas relações com o processo produtivo, o ser humano, 

o ambiente e a sociedade; 

● buscar o aprimoramento científico e profissional por meio da educação 

continuada. 

 

Levando em consideração as especificidades da gestão de recursos humanos, 

espera-se que o egresso seja dotado de competências profissionais tecnológicas 

específicas para: 

 

● gerenciar e operacionalizar processos de gestão de recursos humanos; 

● atuar de modo a favorecer a aprendizagem organizacional e o 

compartilhamento do conhecimento gerado no ambiente de trabalho; 

● reconhecer e relacionar os estilos de liderança e sua influência nas relações 

organizacionais; 
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● desenvolver estratégias que harmonizem as relações dos colaboradores 

com os ambientes interno e externo das organizações, adotando medidas 

que assegurem sua saúde e sua integridade física no trabalho; 

● negociar e mediar conflitos no âmbito da gestão de recursos humanos; 

● planejar e executar o recrutamento e a seleção de pessoas aplicando 

estratégias que contribuam para a qualidade do ambiente organizacional; 

● promover ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas alinhadas 

aos objetivos organizacionais; 

● conduzir o processo de avaliação do desempenho das pessoas para 

melhorar a produtividade do colaborador no ambiente de trabalho; 

● desenvolver o plano de cargos e salários e promover ações que incentivem 

as pessoas no ambiente de trabalho e que favoreçam o alcance dos 

objetivos organizacionais e a satisfação dos objetivos individuais; 

● realizar auditorias em processos da gestão de recursos humanos; 

● promover ações para a gestão de carreiras. 

 

O perfil do egresso delineado também será desenvolvido a partir da 

implementação de ações relacionadas à Educação Empreendedora, que visam dotar 

o profissional de competências para: 

● desenvolver sua capacidade de sonhar e também de buscar os 

conhecimentos necessários à realização do sonho; 

● reconhecer-se como agente de transformação em sua comunidade e de 

geração de valor positivo para a coletividade; 

● aprender a ler o mundo, a lidar com a complexidade sócio-política-

econômica e a estabelecer múltiplas faces com a sociedade; 

● desenvolver sua capacidade de identificar problemas da sociedade e propor 

soluções criativas e inovadoras para resolvê-los; 

● desenvolver sua capacidade de procurar e identificar novas oportunidades. 

 

Essas competências profissionais e tecnológicas apresentadas estão 

articuladas com as necessidades locais e regionais, conforme os objetivos do curso, 

por meio de parcerias com entidades públicas e privadas, com o desenvolvimento de 

projetos integradores e ações de formação complementares. Destaca-se que o perfil 

do egresso está em análise contínua pelo NDE e Colegiado do Curso para atender às 

novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.  
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6 POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale reconhece a expansão da 

Educação a Distância (EaD) no cenário educacional brasileiro e no contexto da sua 

missão institucional desenvolve essa modalidade visando inovar, flexibilizar e 

democratizar o acesso à educação. Utilizando-se das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), implementa processos de formação que primam pela interação, 

socialização das vivências necessárias à construção do conhecimento e a inovação 

das práticas educacionais condizentes às necessidades da sociedade 

contemporânea.  

Alinhada às diretrizes nacionais e marcos regulatórios vigentes, 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. 

As práticas de EaD na Universidade Vale do Rio Doce – Univale resultam de 

um processo contínuo de reflexão, discussão e orientação para a definição de 

recursos e metodologias que melhor atendam às especificidades de cada contexto, 

para uma formação de qualidade.  No âmbito institucional, a EaD é pautada nos 

requisitos legais que a regem, e delineada para atender às demandas sociais e 

tecnológicas e, assim, estar em consonância com a missão da instituição de construir 

e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, 

éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano. 

Ressalta-se, nesse processo, que educar em uma sociedade da informação 

exige ir além da técnica e da tecnologia, sendo necessário investir na formação dos 

indivíduos para que possam construir competências e habilidades relacionadas a uma 

atuação efetiva na produção de bens e serviços; à tomada de decisões 

fundamentadas no conhecimento científico; ao uso com fluência dos novos meios e 

ferramentas de trabalho; à aplicação ética e criativa das novas mídias em função do 

desenvolvimento humano.  

A experiência na modalidade a distância vem sendo construída na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale desde 2003, com ações de ofertas de cursos 

de extensão, convênios interinstitucionais para formação de professores, oferta de 

disciplinas semipresenciais, participação em eventos e desenvolvimento de grupos de 
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estudos.  A partir do credenciamento da instituição para EaD, por meio das Portarias 

MEC nº 820/2017 e SERES nº 918/2017, iniciou-se, no ano de 2017, a oferta de 

cursos de pós-graduação lato sensu e, no ano de 2018, a oferta de cursos de 

bacharelado e superior de tecnologia nessa modalidade.  

A oferta de cursos, componentes curriculares e atividades na modalidade a 

distância possibilita uma maior flexibilidade de tempo e espaço de estudo. O estudante 

pode acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), preparado pela 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, para realizar seus estudos, leituras, 

pesquisas e atividades nos horários e locais que lhe forem mais adequados, interagir 

com os colegas de turma e professores-tutores. Este processo ocorre, especialmente, 

por meio da mediação por recursos de comunicação e utilizando materiais didáticos, 

organizados e preparados especificamente para essa modalidade. Faz parte do 

modelo de EaD da Univale, a realização de encontros presenciais nos cursos de 

graduação e pós-graduação ofertados. Esses encontros são planejados 

metodologicamente para ampliar as possibilidades de interação, realizar avaliações e 

experiências práticas, bem como para atendimentos individuais e em grupos, 

proporcionando benefícios e contribuições significativas ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui um Núcleo de Educação a 

Distância (NEaD). Conforme o Regimento Geral da instituição, o NEaD é uma unidade 

de suporte aos gestores na oferta de programas, cursos de educação superior e 

disciplinas na modalidade de educação a distância. A atuação do NEaD se desenvolve 

com apoio de uma equipe multidisciplinar, responsável pela concepção, produção e 

disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a 

materialização das políticas institucionais em Educação a Distância, articulando as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, incentivando a comunidade acadêmica a 

criar e implementar projetos, programas e cursos nessa modalidade de educação.  

De forma articulada com a missão da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

define-se como objetivos institucionais da Educação a Distância: 

I. fortalecer a implantação de uma nova cultura institucional e o uso das 

tecnologias da informação e comunicação nos processos de ensino e 

aprendizagem dos cursos presenciais e a distância;  

II. estimular e possibilitar a todos os segmentos da comunidade acadêmica o 

acesso permanente às novas tecnologias da informação e comunicação; 
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III. disseminar conhecimentos junto à população, mediante o uso de ferramentas 

da EaD, ao mesmo tempo contribuindo para a promoção da cidadania; 

IV. zelar por uma postura includente na educação a distância, assegurando 

mecanismos que facilitem o uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação pela comunidade acadêmica e sociedade em geral; 

V. valorizar a educação a distância na implantação de uma nova cultura 

educacional, comprometida com a formação do educando em múltiplas 

linguagens, com a ampliação dos espaços educacionais e dos domínios do 

conhecimento; 

VI. contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino presencial, 

incorporando a este, recursos pedagógicos e tecnológicos da educação a 

distância. 

Com a oferta da modalidade de Educação a Distância, a Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale reforça o seu compromisso ético com o desenvolvimento da região 

e do país, aderindo à política de inclusão socioeducacional com um olhar no futuro da 

educação mediada por tecnologias.  

As práticas na educação a distância na instituição estão se consolidando, com 

perspectivas de estudos para implantação de polos, considerando-se a distribuição 

geográfica, os aspectos regionais da população e as demandas por cursos superiores. 
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7 MATRIZ CURRICULAR 

 

 

Período Módulo Disciplinas e Componentes curriculares CH 
Núcleo 

Formativo 

1.º 

1.º 

Ética Profissional e Cidadania 80 N
ú
c
le

o
 1

 –
 F

o
rm

a
ç
ã

o
 é

tic
a
 

e
 e

m
p
re

e
n

d
e
d

o
ra

 

Mediação de Conflitos e Negociação 80 

Projeto Integrador I 30 

2.º 

Gestão do Conhecimento e da Inovação 80 

Cultura Empreendedora 80 

Projeto Integrador II 30 

2.º 

3.º 

Teorias da Administração 80 

N
ú
c
le

o
 2

 –
 F

o
rm

a
ç
ã

o
 

g
e
re

n
c
ia

l 

Sistemas de Informação Gerenciais 80 

Projeto Integrador III 30 

4.º 

Produção Discursiva: Oralidade e Escrita 80 

Psicologia e Comportamento Organizacional 80 

Projeto Integrador IV 30 

3.º 

5.º 

Recrutamento e Seleção de Pessoas 80 

N
ú
c
le

o
 3

 –
 A

g
re

g
a
r, 

a
p
lic

a
r e

 d
e
s
e
n
v
o

lv
e
r 

p
e
s
s
o
a
s
 n

a
 o

rg
a

n
iz

a
ç
ã
o

 

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 80 

Projeto Integrador V 30 

6.º 

Avaliação do Desempenho das Pessoas 80 

Direito do Trabalho e Legislação Social 80 

Projeto Integrador VI 30 

4.º 

7.º 

Valorização e Remuneração das Pessoas 80 N
ú
c
le

o
 4

 –
 R

e
c
o

m
p
e

n
s
a
r, 

m
a
n
te

r e
 m

o
n

ito
ra

r 
p
e
s
s
o
a
s
 n

a
 o

rg
a

n
iz

a
ç
ã
o

 

Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 80 

Projeto Integrador VII 30 

8.º 

Optativa 80 

Auditoria 80 

Projeto Integrador VIII 30 

COMPONENTES CURRICULARES 

Componente CH 
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Atividades Complementares 80 

Carga Horária Total do Curso 1.600 horas 

 

 

O Colegiado do Curso, no semestre anterior à oferta da disciplina optativa, 

indicará mediante manifestação discente a ementa da disciplina que será ofertada 

observando a demanda mínima para oferta. No curso, a disciplina optativa está 

registrada no 4.º período. 

 

Disciplinas Optativas CH 

Ensino de Libras 80 

Planejamento de Carreira 80 

Estudos Territoriais 80 
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8 PROJETO INTEGRADOR 

 

O Projeto Integrador configura-se como ação interdisciplinar, por meio da qual 

os estudantes aplicam os conhecimentos construídos a partir das disciplinas em curso 

ou já finalizadas, para a proposição de soluções para os desafios identificados junto 

às demandas apresentadas pelos segmentos sociais e produtivos.  

No compromisso de oferecer a formação de profissionais aptos a compreender 

as diversas questões que envolvem as sociedades contemporâneas, e a desenvolver 

estratégias de gestão que solucionem os problemas das organizações e dos 

indivíduos de modo a contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região 

e do país, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, consolida a articulação de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão por meio da realização do Projeto Integrador. Assim, o 

Projeto Integrador assume no curso a importante inserção de atividades de extensão 

curriculares, obrigatórias e acessíveis a todos os estudantes, bem como atividades de 

estímulo à iniciação científica e a vivência das práticas profissionais supervisionadas. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale compreende a Extensão 

Universitária como processo formativo que articula ensino e pesquisa no campo das 

práticas sociais, impactando tanto na formação dos estudantes quanto nas 

comunidades, ao efetivar a responsabilidade social e socioambiental da universidade 

no diálogo transformador e articulador dos diversos saberes acadêmicos e populares. 

O mesmo entendimento encontra-se no Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024) que define a extensão universitária como processo educativo, cultural e 

científico que viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. O 

PNE pauta-se na Constituição Federal (1988), que preconiza a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, e busca dar-lhe materialidade ao definir que as 

práticas extensionistas devem ser curricularizadas, oportunizando assim uma 

formação acadêmica e integral, com qualidade, aos estudantes das diversas 

graduações. 

Em 12 de dezembro de 2018 a Resolução 07 foi publicada para regulamentar 

a Extensão Universitária no Brasil e normatizar a implementação da extensão 

curricular nas matrizes de todos os cursos de graduação. Por ter a organização 

curricular de seus cursos descrita em horas, e não créditos curriculares, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale desenvolveu seu processo de creditação 
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das atividades de extensão por meio das disciplinas, estágios, atividades 

complementares ou outros componentes dos currículos. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale construiu seu processo de curricularização 

da extensão com o foco no perfil do egresso, consolidado na formação integral dos 

estudantes ao inseri-los no campo das práticas e diálogos com a 

comunidade/sociedade. Seu formato foi organizado em práticas interdisciplinares 

desenvolvidas no componente curricular Projeto Integrador, sendo este umas das 

modalidades previstas na Política de Extensão da Univale. 

O desenvolvimento do Projeto Integrador ocorre a partir de temáticas 

identificadas conforme demandas da comunidade externa à universidade, com vistas 

a propor soluções que envolvam a aplicação de técnicas da gestão de recursos 

humanos, estabelecendo uma relação dialógica com a sociedade.  

No quadro abaixo são apresentadas as temáticas do Projeto Integrador.  

 

Período Módulo 
Componentes 
Curriculares  

Temas do Projeto 
Integrador 

1.º 

1.º Projeto Integrador I 

Profissão e Trabalho 

2.º Projeto Integrador II 

2.º 

3.º Projeto Integrador III 
Inclusão e Diversidade nas 
Organizações 

4.º Projeto Integrador IV 

3.º 

5.º Projeto Integrador V 
Gestão Estratégica de 
Pessoas 

6.º Projeto Integrador VI 

4.º 

7.º Projeto Integrador VII 
O Futuro da Gestão de 
Pessoas 

8.º Projeto Integrador VIII 

 

O período de oferta dos temas apresentados no quadro acima poderá ser 

alterado caso a sequência de oferta das disciplinas seja modificada em virtude da 

flexibilização curricular. 
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O Projeto Integrador, por meio das práticas extensionistas, efetiva o 

protagonismo do estudante na sua formação integral, oportunizando a formação 

cidadã e o desenvolvimento de competências necessárias à sua atuação profissional. 

Práticas e experiências voltadas para uma formação mais humanizada, por meio do 

diálogo e da troca de saberes com a comunidade, impactando positivamente na 

formação do estudante e na comunidade, promovendo uma transformação coletiva 

efetiva. Espera-se que as atividades realizadas promovam a vivência da prática 

profissional e a ampliação do universo de referência em que os estudantes estão 

inseridos, tanto pelo contato direto com as questões contemporâneas, quanto pela 

aproximação com as realidades e vivências locais. 

Assim, o Projeto Integrador tem como objetivo geral prover ao estudante uma 

experiência de aprendizagem que possibilite articular o conhecimento acadêmico com 

as demandas sociais e de mercado, numa interação dialógica que transforma e (retro) 

alimenta os sujeitos da ação, promovendo o desenvolvimento de habilidades e 

competências essenciais ao exercício da prática profissional e ao desenvolvimento 

tecnológico. Seus objetivos específicos são: 

● contribuir com a indissociabilidade do ensino com a pesquisa e extensão, 

numa integração horizontal e vertical do currículo do curso;  

● fortalecer as práticas interdisciplinares no curso; 

● estimular o protagonismo dos estudantes, bem como interação entre esses, 

por meio de metodologias ativas e interativas proporcionadas por projetos 

de trabalho coletivo; 

● incentivar o desenvolvimento da autonomia dos estudantes no sentido de 

aprender a aprender continuamente; 

● ampliar as oportunidades de os estudantes conhecerem a realidade 

locorregional e a multiplicidade de fatores que interferem na formação do 

perfil do egresso; 

● estimular a elaboração de projetos de pesquisa e extensão, com 

intervenção na realidade locorregional, em conformidade com as 

demandas e a vivência curricular dos estudantes; 

● contribuir para a consolidação do perfil do egresso, articulado às 

competências e habilidades estabelecidas no Projeto Pedagógico do 

Curso; 

● vivenciar as práticas profissionais supervisionadas. 
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Para cada Projeto Integrador será designado um docente pela Coordenação do 

Curso que ficará responsável pela orientação direta aos estudantes e interlocução 

com os professores responsáveis pelas disciplinas. As orientações para o 

desenvolvimento e operacionalização do Projeto Integrador estão descritas em 

Regulamento próprio, proposto pelo NDE e aprovado pelo Colegiado do Curso. 
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9 PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADA 

 

As atividades de prática profissional supervisionada compõem a organização 

curricular do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, e são 

vivenciadas por meio das disciplinas e dos Projetos Integradores. Estão relacionadas 

aos fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos da profissão, orientadas pelo 

trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, que 

possibilitam ao discente se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da 

aprendizagem contínua. A Resolução CNE/CP nº 01/2021, no artigo 33 no primeiro e 

segundo parágrafo contempla que:  

  

§ 1º A prática profissional supervisionada na Educação Profissional e 

Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, 

aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em 

ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, 

projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e 

observações. 

§ 2º A atividade de prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida 

com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou 

salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira 

(BRASIL, 2021, p. 13). 

 

Dessa forma, as disciplinas e o Projeto Integrador contemplam as atividades de 

prática profissional supervisionada, conforme detalhado nos respectivos planos de 

ensino. 
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10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

O Regimento Geral da Univale regulamenta as Atividades Complementares 

(AC) e as mesmas têm como finalidade o enriquecimento do processo ensino-

aprendizagem por meio da complementação da formação social e profissional do 

estudante em seu percurso formativo. Essas atividades são caracterizadas pela 

flexibilidade no cumprimento da carga horária de dedicação do estudante no decorrer 

do curso e contemplam atividades de ensino, pesquisa, extensão e demais atividades 

relacionadas à formação do estudante, conforme projeto específico de cada curso. 

As Atividades Complementares realizadas pelos estudantes do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale visam à realização de estudos transversais, de interdisciplinaridade e de 

permanente atualização profissional específica, sobretudo, nas relações profissionais, 

nas ações de pesquisa e de ensino que associam teoria e prática e nas ações de 

extensão desenvolvidas junto à sociedade, com vistas à consolidação do perfil do 

formando desejado pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale. Constituem 

atividades de natureza acadêmica, profissional e sociocultural e fomentam a prática 

de estudos independentes de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, possibilitando 

aos discentes novos conhecimentos, construídos não somente no ambiente 

acadêmico, mas também em atividades independentes, especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

São espaços e momentos de enriquecimento curricular, que ampliam as 

oportunidades do discente para se apropriar do conjunto de conhecimentos, atitudes 

e habilidades que o capacitarão a ser um bom profissional em sua área específica. 

Sendo assim, oportuniza a oxigenação do currículo permitindo outras atividades além 

das previstas no formato tradicional das aulas e práticas convencionais. Possibilita a 

abertura de espaços para o exercício da aprendizagem em outros lugares e tempos 

diferenciados dos da sala de aulas, oficinas e laboratórios, constituindo-se, porém, 

como oportunidades curriculares significativas. 

A relação das atividades complementares com suas respectivas cargas 

horárias é apresentada em regulamento próprio. Os estudantes apresentam os seus 

documentos comprobatórios das atividades complementares por meio do ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão para validação em seu curso. 

De acordo com o estabelecido pelo Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos, preconiza-se o cumprimento de 80 (oitenta) horas de 
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Atividades Complementares, que obedecem a critérios específicos, idealizados para 

atenderem a formação profissional desejada. 

A gestão e o acompanhamento dos registros das Atividades Complementares 

são realizados pelo sistema acadêmico institucional. Os estudantes apresentam os 

seus documentos comprobatórios das atividades complementares para registro no 

sistema acadêmico e cômputo das horas, conforme regras do regulamento. As 

Atividades Complementares registradas no sistema irão compor o histórico escolar do 

aluno de forma detalhada. A relação das Atividades Complementares com suas 

respectivas cargas horárias, bem como as normas gerais referentes à Atividades 

Complementares foram propostas pelo NDE e regulamentadas pelo Colegiado do 

Curso. 
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11 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

11.1 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale adota critérios para aproveitamento 

de estudos, idênticos, afins ou equivalentes, mediante requerimento do interessado, 

de forma a promover e aplicar os conhecimentos e experiências anteriores, ligados ao 

perfil profissional do egresso.  

De acordo com o Regimento Geral da Univale, o estudante interessado no 

aproveitamento de estudos deverá requerer ao coordenador de curso, por meio de 

protocolo formal na Secretaria Acadêmica, o aproveitamento de estudos, anexando a 

documentação comprobatória necessária.  

Compete ao Coordenador de Curso, depois de aprovada a dispensa de 

disciplinas e o aproveitamento de estudos, informar à Secretaria Acadêmica o módulo, 

período ou semestre, conforme o caso, em que o discente ingressante deva requerer 

matrícula e elaborar os planos de estudos, para efeito de adaptação, complementação 

e integralização curricular. 

 

 

11.2 RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS 

 

O discente poderá ter avanço curricular, em determinada área do saber, desde 

que apresente um conhecimento extraordinário demonstrado por meio de 

documentação comprobatória e de avaliação que abrangerá todos os conteúdos 

curriculares da disciplina que pleitear aproveitamento.  

De acordo com o Regimento Geral da Univale, a avaliação será realizada por 

meio de banca de Avaliação de Aproveitamento Extraordinário de Componentes 

Curriculares, sendo permitido a submissão uma única vez, com aproveitamento 

mínimo de 80% (oitenta por cento). 

O estudante deverá realizar a solicitação junto a Secretaria Acadêmica. São 

procedimentos necessários à solicitação: 

I. preencher formulário de requerimento; 

II. apresentar documentação comprobatória da sua proficiência; 

III. pagar a taxa de avaliação de aproveitamento extraordinário de 

componentes curriculares.  
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Após a avaliação, será lavrada a ata e encaminhada à Secretaria Acadêmica 

para registro, juntamente com a avaliação para compor a pasta do discente. Não 

caberá recurso do resultado da Avaliação de Aproveitamento Extraordinário de 

Componentes Curriculares. 
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12 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

O sistema de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem, que envolve 

mais diretamente a relação professor-tutor/estudante/ambientes educativos, assim 

como outras atividades, leituras e práticas empreendidas pelos estudantes, é 

regulamentado pelo Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale assume que a avaliação deve ser 

formativa e contribui para que professores e estudantes aperfeiçoem os processos de 

ensino e aprendizagem. Portanto, a avaliação deve ser considerada como fonte de 

informações para assegurar a realização de atividades pedagógicas e institucionais, 

necessárias à promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação do 

discente e da melhoria institucional. 

A avaliação é constante, contínua e cumulativa, tendo como foco a 

aprendizagem e para tal exige-se que os estudantes sejam avaliados em situações 

concretas ou mais próximas da realidade, para que mobilizem conhecimentos diante 

de desafios.  

Nesse sentido, avaliar pressupõe não apenas aquilo que acontece na sala de 

aula, mas perpassa todo o processo pedagógico ao iniciá-lo com a coleta das 

informações indispensáveis para o conhecimento da realidade, durante a execução 

do trabalho, até a sua finalização, levando os estudantes a perceberem o processo de 

avaliação de forma integral e não fragmentada. Avaliar leva a resultados, mas não 

permanece neles, pois, como processo, viabiliza resultantes constituídos de 

ressignificações. Portanto, nos remete a considerar todas as ações ocorridas durante 

o processo de ensino e aprendizagem. 

Por seu fundamento processual, a avaliação ocorre ao longo de cada período, 

devendo ser utilizados instrumentos variados que possam impulsionar o processo de 

ensino e aprendizagem, tais como: observação e acompanhamento do estudante; 

atividades realizadas no AVA; provas, testes e exercícios de aprendizagem; trabalhos 

individuais e/ou em grupos; seminários; pesquisas descritivas; pesquisas 

experimentais; visitas técnicas; portfólios; projetos interdisciplinares; práticas 

profissionais supervisionadas; relatórios e demais modalidades e formas que se 

mostrem aconselháveis e de possível aplicação, conforme a disciplina e/ou 

componente curricular. 
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Cabe destacar que as pessoas com necessidades especiais no âmbito da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale usufruem atendimento diferenciado junto 

aos processos de avaliação de aprendizagem, a partir de análise individualizada. 

 

 

12.1 QUANTO À AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

 

Tradicionalmente, as práticas de avaliação da aprendizagem recaem sobre um 

conjunto limitado de escolhas. O NDE e o Colegiado do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos têm se dedicado a discussões acerca da avaliação 

de aprendizagem e sugerido ao corpo docente que a avaliação seja construída de 

forma processual e qualitativa, visando uma avaliação mediadora, contínua e 

sucessiva. 

A proposta é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos como desafios no ambiente virtual de aprendizagem, avaliações 

escritas, apresentação de seminários, Projetos Integradores, elaboração de trabalhos, 

desenvolvimento de projetos, estudos dirigidos, análise e resolução de situações-

problema, oficinas temáticas, relatórios de visitas técnicas e outros, sendo que a 

avaliação não deve se limitar à realização de provas escritas. 

O Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale define as 

normas de avaliação de aprendizagem nas disciplinas. Conforme estabelecido, a 

verificação do rendimento escolar do estudante em cada disciplina cursada é 

contínua, cumulativa e abrange elementos relativos à assiduidade e ao desempenho 

acadêmico dos estudantes. Considerando a importância do retorno das atividades 

avaliativas para o processo de aprendizagem, os resultados de qualquer atividade 

avaliativa são registrados no Portal do Aluno, assim como devem ser feitas as 

devoluções de provas e demais atividades escritas, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis após a realização da atividade avaliativa. É ainda previsto, regimentalmente, o 

direito do estudante a recursos e revisão das atividades avaliativas, mediante 

requerimento ao Colegiado e Coordenação do Curso.  

Os resultados do processo de verificação da aprendizagem se apresentam em 

pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), por disciplina/componente curricular, que 

representam a soma de atividades, trabalhos e provas, conforme o plano de ensino 

da disciplina/componente curricular, disposto regimentalmente. 
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O Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale resguarda o 

direito do estudante à realização de atividades avaliativas – segunda chamada de 

provas – desde que devidamente justificadas: por motivo de doença, acidente, ato 

cirúrgico, problemas na gravidez ou parto, comprovados por atestados médicos; ou 

prorrogação de jornada de trabalho, comprovada por atestado da empresa; ou no 

exercício da liberdade de consciência e crença, permitindo ao estudante se ausentar 

de provas marcadas para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja 

vedado o exercício de tais atividades, mediante requerimento prévio com 

antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas. O estudante deverá 

fundamentar o seu pedido, bem como apresentar documento que possa comprovar 

suas alegações e participação como membro religioso. O cumprimento da prestação 

alternativa determinada ao estudante deve ocorrer dentro do Calendário Acadêmico 

do semestre letivo em questão, não podendo ultrapassar para o próximo.  

Em termos de aprovação, será aprovado na disciplina/componente curricular o 

estudante que, atendidas às exigências de frequência, obtiver, no conjunto das 

atividades avaliativas ao longo do período letivo, nota igual ou superior a 70% (setenta 

por cento), como consta no Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale. Ao estudante com rendimento igual ou superior a 40% (quarenta por cento) 

e inferior a 70% (setenta por cento), em disciplina(s), é concedido o direito à 

participação em exames suplementares, no valor de 100 pontos. Para aprovação o 

estudante deverá obter nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos e será considerada 

para efeito de registro acadêmico como nota máxima 70 (setenta) pontos, ainda que 

a pontuação alcançada seja superior a esse valor. O estudante com rendimento 

inferior a 40% (quarenta por cento) será reprovado sem direito a exame suplementar. 

Também, no exame suplementar é previsto regimentalmente uma segunda 

oportunidade de realização da avaliação, em casos específicos – luto, internação 

hospitalar e doença, todos devidamente comprovados. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos trabalha 

com a avaliação de aprendizagem em uma perspectiva formativa, envolvendo a 

apreciação dos aspectos qualitativos e quantitativos, não se limitando somente aos 

resultados obtidos pela aplicação de provas e testes. Com as possibilidades 

oferecidas pela tecnologia disponibilizada no AVA, o processo de acompanhamento 

contínuo do estudante pelo professor é uma realidade, tendo em vista que esse 

professor pode contar com uma diversidade de processos, ferramentas e instrumentos 

destinados à verificação da aprendizagem. 
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Para tanto, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem adotada busca 

incorporar uma avaliação diagnóstica, formativa e somativa orientada a: 

● avaliar o estudante por meio da tecnologia existente no AVA; 

● avaliar o estudante por meio de atividades presenciais dentro e fora da IES; 

● diagnosticar e registrar os progressos do estudante, identificando e 

buscando superar suas dificuldades; 

● oferecer oportunidades e estratégias diversificadas para o estudante se 

superar; 

● possibilitar que os estudantes auto avaliem sua aprendizagem; 

● orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 

curriculares. 

Cada disciplina adota em seu plano de ensino atividades avaliativas 

distribuídas para os ambientes virtual e presencial de aprendizagem, reservando a 

cada um deles as suas peculiaridades na avaliação e no retorno aos estudantes.  

No AVA o retorno da avaliação ao estudante se dá de duas formas: a partir da 

avaliação automática dos exercícios de múltipla escolha pelo sistema, e pela correção 

das atividades pelo professor no próprio ambiente. Presencialmente a avaliação e o 

retorno aos estudantes acontecem por meio da interação direta do professor com os 

estudantes. 

Todos os resultados advindos da plataforma virtual ou dos encontros 

presenciais são registrados no sistema e publicados no Portal do Aluno com acesso 

restrito pelo estudante. 

No Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos a 

distribuição dos 100 (cem) pontos está regulamentada da seguinte forma: 

● no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), distribui-se 30 (trinta) pontos, 

abrangendo exercícios, avaliações, participação em fóruns, frequência 

entre outras à critério do professor; 

● para as demais atividades distribui-se 70 (setenta) pontos, abrangendo 

provas, testes e exercícios de aprendizagem; trabalhos individuais e/ou em 

grupos; seminários; pesquisas descritivas; pesquisas experimentais; visitas 

técnicas; portfólios; projetos interdisciplinares; práticas profissionais 

supervisionadas; relatórios e demais modalidades e formas a critério do 

professor. 
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Com o objetivo de acompanhar o processo de implantação do currículo, as 

reuniões de NDE, Colegiado do Curso e corpo docente acontecem periodicamente. 

As discussões têm como foco a integração das atividades desenvolvidas nas 

disciplinas, nos componentes curriculares e o acompanhamento dos indicadores 

acadêmicos, em busca do alcance do perfil de formação desejado e do sucesso 

estudantil. 

A articulação entre diferentes instrumentos de avaliação, a participação ativa 

do estudante e a flexibilidade na postura do professor e na proposta curricular, entre 

outras características do processo de avaliação proposto, reforçam o compromisso 

com a qualidade do ensino, favorecendo o desenvolvimento e a autonomia do 

discente de forma contínua e efetiva. 

 

 

12.2 QUANTO À AVALIAÇÃO DO PROJETO INTEGRADOR 

 

O Projeto Integrador é componente curricular do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos e sua avaliação é construída de forma processual, 

observadas as etapas avaliativas, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e em plena consonância ao Regimento Geral da Univale. 

A proposta é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos, tais como produção escrita, estudos dirigidos, análise e resolução de 

situações-problema, oficinas temáticas, relatórios de visitas técnicas e pesquisa de 

campo. 

Os resultados do processo de verificação da aprendizagem se apresentam em 

pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), que representam a soma de atividades, 

trabalhos e provas, conforme o plano de ensino do Projeto Integrador, disposto 

regimentalmente. 

A avaliação do Projeto Integrador ocorre de duas maneiras: 

● durante todo o período de elaboração do projeto, pelo professor designado 

pela Coordenação para orientação aos estudantes; 

● no seminário de apresentação final do projeto, pela banca, garantindo a 

prática interdisciplinar em todo o processo de trabalho. 

 

O modelo de avaliação adotado considera os seguintes critérios: 
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● entregas parciais que ocorrem durante o período de elaboração do projeto 

e constituem atividades relacionadas ao objetivo a ser alcançado pela 

atividade; 

● a apresentação documentada das informações coletadas e analisadas 

pelos discentes, em conformidade com a temática desenvolvida; 

● a apresentação em seminário dos resultados obtidos a partir da realização 

do trabalho. 

 

As orientações gerais para a elaboração do Projeto Integrador estão dispostas 

no Regulamento do Projeto Integrador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

de Recursos Humanos, elaborado pelo NDE e aprovado pelo Colegiado do Curso.  

 

 

12.3 QUANTO À AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam 

ao estudante a aquisição de habilidades e competências, seja no ambiente acadêmico 

ou fora dele, consubstanciada pela prática de estudos e atividades independentes, 

opcionais e interdisciplinares, que tenham relação pertinente com atividades 

acadêmicas, especialmente aquelas que dizem respeito às relações de trabalho e 

melhoria da sociedade. 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale propõe que os cursos de graduação 

valorizem a formação geral do discente e o desenvolvimento das habilidades e 

competências essenciais a sua formação, devendo se pautar na sua oferta: 

● pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da instituição; 

● pelo tratamento de temas; 

● pela interdisciplinaridade; 

● pela contribuição para a formação humanística do discente. 

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será 

desenvolvido ao longo dos semestres para que se atinja, comprovadamente, o 

parâmetro mínimo da carga horária prevista, de 80 horas, na respectiva matriz 

curricular do curso. 

Respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos para cada uma 

das diversas modalidades que a compõe, a avaliação das Atividades Complementares 

se dá em conformidade com as regras gerais estabelecidas pela Universidade Vale 
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do Rio Doce – Univale e pelas dispostas no Regulamento de Atividades 

Complementares do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 

elaborado pelo NDE e aprovado pelo Colegiado do Curso. 
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13 INTERFACE DO CURSO COM A EXTENSÃO E A PESQUISA 

 

13.1 EXTENSÃO 

 

A Política de Extensão da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, conforme 

consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (UNIVALE, 2020), parte dos 

pressupostos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da Constituição Federal e da 

Resolução CNE/CES n.º 07/2018 e foi elaborada em consonância com os fóruns 

nacionais de extensão das instituições públicas e comunitárias. Assim, a Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, à luz desses documentos, compreende a extensão como 

processo formativo interdisciplinar e interprofissional que se efetiva em interface com 

a pesquisa e o ensino, no campo das ações que se inserem na sociedade, 

preferencialmente em contextos de vulnerabilidade, consolidando o caráter de 

pertinência e responsabilidade socioambiental da universidade ao promover a 

dialogicidade transformadora, emancipatória e articuladora dos diversos saberes 

acadêmicos e populares. 

Como Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES), a Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale, por meio de suas ações extensionistas, reafirma sua 

interlocução com os diversos segmentos sociais, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento das comunidades em seu entorno, cumprindo sua natureza 

institucional, na promoção da democratização do saber acadêmico e científico. As 

práticas extensionistas são desenvolvidas nas modalidades de ações de extensão, 

programas e de projetos de ação comunitária, de prestação de serviços, de produção 

e publicação científica, de eventos, de cursos de extensão ou especialização e de 

participação em conselhos, fóruns e instâncias assemelhadas, promovendo e 

visibilizando sua produção de conhecimentos e concretizando seu compromisso social 

com a sustentabilidade, os direitos humanos e o patrimônio cultural. 

Os princípios abordados nas diretrizes nacionais da extensão universitária são 

adotados pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale no sentido de garantir uma 

efetiva formação integral dos estudantes em seus diversos cursos de graduação 

(obrigatoriamente) e pós-graduação (facultativamente), envolvendo, além dos 

saberes técnicos profissionais, uma formação para a cidadania na perspectiva da 

equidade e justiça social que contemple de maneira ampla o perfil profissional dos 

egressos. 



39 

Na dialogicidade construtiva, transformadora e intercultural, com os diversos 

setores sociais nacionais e internacionais, os cursos da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale buscam a reflexão ética necessária às suas atividades extensionistas 

integradas ao ensino e à pesquisa, no enfrentamento das questões sociais, na 

produção e construção de conhecimentos voltados para um desenvolvimento 

econômico, cultural e social equitativo e sustentável. Nesse sentido, a Extensão na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale reforça seu compromisso social 

implementando ações nas diversas áreas temáticas como as de comunicação, cultura, 

direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e 

trabalho. Dessa forma, atua em diálogo com os temas transversais obrigatórios no 

Ensino Superior, em consonância com a Lei n.º 9.795/99 e o Decreto n.º 4.281/2002 

que regem sobre a obrigatoriedade da Educação Ambiental no Ensino Superior, a 

Resolução CNE/CP n.º 01/2004 que trata da Educação Étnico-racial nos cursos de 

graduação e a Resolução CNE/CP n.º 01/2012 que institui o ensino obrigatório dos 

Direitos Humanos. 

As diretrizes da política de extensão universitária configuram-se como 

orientações gerais que fundamentam a comunidade acadêmica no planejamento das 

ações extensionistas, e estão organizadas em cinco eixos fundantes: 1) a interação 

dialógica entre a universidade e a comunidade como cerne da dimensão ética dos 

processos de extensão universitária; 2) a interdisciplinaridade e interprofissionalidade 

na superação da dicotomia entre generalismos e especializações em respostas à 

complexidade da realidade social e da atuação profissional; 3) a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão que oportuniza a produção de conhecimentos por 

meio de metodologias participativas, no formato investigação-ação, envolvendo tanto 

o ensino quanto a pesquisa na dialogicidade extensionista; 4) o impacto na formação 

do estudante, ampliando seu universo de referência e oportunizando o contato direto 

com as grandes questões contemporâneas da sua área, colocando-o como 

protagonista de sua formação técnica e cidadã; e 5) o impacto e transformação social 

e institucional, contribuindo na solução de problemas sociais qualificando as 

demandas e antecipando as necessidades dos vários grupos sociais e, 

prioritariamente, das populações mais vulneráveis na perspectiva da inclusão. 

Em conformidade com o Plano Nacional de Extensão Universitária, as 

atividades de extensão na Universidade Vale do Rio Doce – Univale repercutem nos 

projetos pedagógicos dos cursos tendo por objetivos desenvolver a extensão 

curricular, além de outros projetos, programas e serviços institucionais, que primem 
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por assegurar a relação bidirecional entre a instituição e a sociedade, estimulando 

ações cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e 

interprofissionais, através de práticas voltadas ao atendimento de necessidades 

sociais emergentes relacionadas com as áreas de saúde, educação, inovação 

tecnológica, habitação, alimentação, geração de emprego e ampliação de renda; 

estimular ações transversais de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, 

direitos humanos e educação para as relações etnico-raciais. Além disto, pretende 

ainda possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, contribuindo para a ampliação do acesso ao saber e o 

desenvolvimento tecnológico e social do país; potencializar e ampliar a participação 

de seus cursos em editais públicos, privados e outros órgãos de fomento aos projetos 

de extensão, realizando a avaliação institucional das atividades de extensão, como 

um dos parâmetros de autoavaliação. 

 

 

13.1.1 Curricularização da extensão na Univale  

 

A curricularização da extensão configura-se como processo de preparação 

para inclusão das ações de extensão nos currículos dos cursos acadêmicos. Ao final 

desse processo de busca dos cursos para inserção de práticas extensionistas em sua 

matriz, se efetivarão atividades curriculares de extensão. A extensão curricular tem o 

intuito de transformar a formação do estudante universitário ao aproximá-lo da 

realidade vivida pela comunidade/sociedade, promovendo também uma 

transformação na universidade. 

As primeiras discussões/ações para a curricularização na Univale começaram 

em maio de 2013, quando representantes da Univale participaram da 4ª Reunião da 

Câmara Sudeste do Fórum Nacional de Extensão das Universidades e Instituições de 

Ensino Superior Comunitárias (ForExt), em São Paulo, e tornou-se membro do ForExt, 

assumindo o compromisso de curricularizar a extensão na instituição. 

A organização do IV Fórum de Extensão da Univale, com o tema: 

“Curricularização da Extensão Univale”, realizado em novembro de 2017, possibilitou 

um espaço para discutir com coordenadores de cursos, professores e gestão a 

creditação da extensão universitária nos cursos de graduação. A partir de então foram 

realizados estudos, fóruns, discussões e formações que alavancaram o processo na 

IES. 
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Para seu efetivo desenvolvimento, os professores devem refletir sobre suas 

práticas e metodologias de ensino a fim de compreender a extensão como uma 

metodologia de trabalho que visa articular o ensino e a pesquisa em suas disciplinas 

ou demais componentes curriculares. Devem ainda instigar o acadêmico a buscar 

uma formação mais humanizada através do diálogo e troca de saberes com a 

comunidade, enriquecendo suas experiências dentro e fora da universidade, de 

maneira a impactar positivamente na formação do estudante e na comunidade, 

promovendo uma transformação coletiva.  

 

 

13.1.2 Política de extensão no curso 

 

As ações de extensão desenvolvidas no Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos contam com a participação de professores-tutores e 

acadêmicos do curso, e de outros cursos e ambientes da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale. São ações realizadas em parceria com instituições públicas e 

privadas com atuação regional em áreas afins do curso, com profissionais da área, 

empresários, organizações da sociedade civil e membros da comunidade. 

As atividades de extensão representam oportunidade de reflexão sobre as 

fragilidades e potencialidades regionais, colaborando no compromisso de formar 

profissionais que compreendam as diversas questões sociais e estejam aptos a propor 

soluções que contribuam no desenvolvimento social e econômico na sua região de 

atuação. Na articulação ensino-pesquisa-extensão disposta na matriz do curso, 

sobretudo na transversalidade do Projeto Integrador, está ancorada a formação 

profissional dos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos na Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale. 

Com o foco no perfil do egresso, consolidado na formação integral dos 

estudantes ao inseri-los no campo das práticas e diálogos com a 

comunidade/sociedade, a extensão é desenvolvida no curso por meio de três 

diferentes vieses: ações de extensão de participação opcional, chamadas 

institucionais pela Política de Extensão da Univale, que são desenvolvidas em 

parceria com Núcleo Universitário de Empreendedorismo e outros cursos de 

graduação da universidade; propostas curriculares que se materializam nos Projetos 

Integradores, de participação obrigatória de todos os estudantes do curso; eventos e 
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ações de formação complementar, abertas à comunidade, propostas e realizadas por 

docentes e discentes. 

 

 

13.1.2.1 Programa de Extensão Curricular no Curso 

 

A Política de Extensão da Univale sugere, dentre outras possibilidades, que 

cursos em que o Projeto Integrador seja um componente curricular com carga horária 

específica para seu desenvolvimento, este seja também espaço para a realização dos 

projetos de extensão curriculares. A experiência integradora interdisciplinar, planejada 

para oportunizar aprendizagens complexas e concretas, alinhadas ao perfil do 

egresso, ganham ainda mais significados quando desenvolvidas conforme as 

diretrizes institucionais para a extensão. 

Assim, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da 

Univale optou por realizar seu Projeto Integrador na articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão curricular, obrigatória a todos os estudantes do curso, por fazer 

parte da matriz do curso por meio desse componente curricular. Nesse sentido, os 

projetos de extensão são trabalhados a partir de interações com a sociedade, 

refletindo sobre as fragilidades regionais colocadas nesse diálogo, para que o trabalho 

da extensão possa contribuir em suas dimensões: relação teoria-prática, formação 

integral dos estudantes, aprendizagem por desafios, exercício da cidadania, impactos 

na comunidade e na universidade e na região, fortalecendo todos os aspectos da 

formação profissional. 

Para consolidar a curricularização da extensão no Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, em julho de 2020 a universidade firmou 

termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SMDCTI) para a realização de projeto que visa compreender 

os desafios que envolvem a interlocução entre profissionais que buscam 

oportunidades de trabalho e as empresas locais que ofertam as vagas de trabalho. 

O projeto denominado NOVAS POSSIBILIDADES DE EMPREGABILIDADE 

EM GOVERNADOR VALADARES está registrado na Assessoria de Extensão da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale e consiste em três etapas:  

▪ Primeira etapa: consiste na investigação do perfil dos candidatos 

cadastrados no projeto Banco de Empregos Governador Valadares, 

ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia 
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e Inovação. Paralelamente a esse levantamento das informações já 

cadastradas, a coleta dos dados deverá ser realizada também junto a 

empresas do município.  

▪ Segunda etapa: análise das informações identificadas na primeira etapa 

e apresentação de alternativas para conectar quem oferta e quem 

demanda trabalho em Governador Valadares. 

▪ Terceira etapa: estímulo ao desenvolvimento da atitude empreendedora 

dos estudantes, para que planejem e implementem as soluções 

propostas na segunda etapa. 

O projeto tem duração de três semestres letivos, com início no segundo 

semestre de 2020 e previsão de término no segundo semestre de 2021. O projeto 

será executado por estudantes e professores do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos. As ações estão vinculadas ao componente curricular 

Projeto Integrador. 

A partir de 2021, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos definiu as temáticas gerais que serão trabalhadas nos Projetos Integradores 

para consolidar o programa de extensão curricular no curso. As temáticas buscam 

reconhecer problemas da comunidade externa à universidade, com vistas a propor 

soluções que envolvam o uso de estratégias de gestão, estabelecendo uma relação 

de reciprocidade com a sociedade. O desenvolvimento dessas ações se dá nos 

componentes curriculares denominados “Projeto Integrador” (I ao VIII) por meio de 

uma temática proposta pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso e aprovada pelo 

Colegiado, conforme é apresentado nos quadros abaixo. 

 

Período Módulo 
Componentes 
Curriculares  

Temas do Projeto 
Integrador 

1.º 

1.º Projeto Integrador I 

Profissão e Trabalho 

2.º Projeto Integrador II 

2.º 

3.º Projeto Integrador III 
Inclusão e Diversidade nas 
Organizações 

4.º Projeto Integrador IV 

3.º 5.º Projeto Integrador V Gestão Estratégica de 
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6.º Projeto Integrador VI Pessoas 

4.º 

7.º Projeto Integrador VII 
O Futuro da Gestão de 
Pessoas 

8.º Projeto Integrador VIII 

 

Em sua íntegra, o Projeto Integrador de Extensão Curricular do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos permite que o aluno atue de forma 

protagonista em sua formação. Possibilita o desenvolvimento de competências 

necessárias à sua atuação profissional e à formação cidadã e para que se reconheça 

como agente de garantia de direitos, deveres e transformação social. Espera-se que 

as atividades realizadas promovam a ampliação do universo de referência em que os 

alunos estão inseridos, tanto pelo contato direto com as grandes questões 

contemporâneas, quanto pela aproximação com as realidades e vivências locais. 

 

 

13.2 PESQUISA 

 

A política de pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem o 

compromisso com a universalidade do conhecimento humano resultado da pesquisa 

científica, em todas as áreas do conhecimento, com respeito à liberdade, à 

diversidade e ao pluralismo de ideias, sem limitação, censura e discriminação de 

qualquer natureza, conforme consta no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Nesse sentido, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale fomenta a universalidade 

do conhecimento e interdisciplinaridade, mas reconhecendo a existência e 

legitimidade de outros saberes em diferentes domínios cognitivos e diversos domínios 

de experiências. Ao reconhecer a existência de múltiplos saberes presentes nas 

sociedades humanas, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale se compromete com 

o diálogo de saberes, pois o conhecimento proveniente da ciência e tecnologia não 

possui todas as respostas aos dilemas humanos e ambientais do presente, que são 

complexos e cobrem múltiplas dimensões interligadas. 

Sendo assim, a iniciação científica constitui mecanismo privilegiado para inserir 

o discente de graduação no campo da pesquisa científica e estando ancorada no 

princípio de que aprender a fazer ciência é uma atividade metodologicamente 

orientada, que se desenvolve no trabalho de todas as disciplinas. É uma oportunidade 
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que gera mudanças de mentalidade tanto em discentes quanto em docentes, 

potencializando e ampliando a construção do conhecimento acadêmico. 

A pesquisa é parte integrante tanto do ensino de graduação quanto de pós-

graduação, como prática pedagógica articulada também à extensão. Se destina a 

promover a ampliação do conhecimento humano e/ou resolver problemas sociais, 

econômicos, culturais, tecnológicos, ambientais e de saúde, além de promover o 

conhecimento, valorização e desenvolvimento regional, considerando os interesses 

das comunidades locais, ecossistemas, particularmente nas áreas definidas como 

prioritárias. 

Portanto, o programa de pesquisa e iniciação científica deve estimular os 

docentes a envolverem de forma constante os estudantes da graduação no processo 

acadêmico, otimizando o potencial de orientação à pesquisa na Universidade. 

Os cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale possibilitam aos 

estudantes oportunidades para desenvolver as competências e habilidades no campo 

da pesquisa, desde a graduação, por meio do incentivo e apoio à criação ou 

fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; do estímulo à 

ampliação de atividades de iniciação científica junto aos estudantes de graduação; da 

valorização dos projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação de trabalhos 

científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; da divulgação dos 

resultados das pesquisas desenvolvidas; do estímulo à publicação em revistas 

científicas indexadas, especialmente aquelas de maior impacto; da constante busca 

de integração entre ensino, pesquisa e extensão; da ampliação da 

internacionalização; e da definição e implementação de sistemática de 

acompanhamento e avaliação das pesquisas, incorporando critérios quantitativos e 

qualitativos, entre os quais o de compromisso com a inserção social e regional e de 

relevância científica e cultural. 

Em um primeiro momento o corpo docente é incentivado a submeter projetos 

de pesquisa aos órgãos de fomento que atuam em nível estadual, nacional e 

internacional e os estudantes são orientados a inserirem-se no campo da pesquisa 

como estudante de iniciação científica, vinculando-se a tais projetos.  

Em um segundo momento, o programa de pós-graduação stricto sensu, em 

nível de mestrado, em Gestão Integrada do Território amplia as condições para a 

formação integral dos egressos da graduação e pós-graduação lato sensu, 

oferecendo anualmente a possibilidade de nele inserirem-se como estudantes.  
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Para que estudantes, professores e pesquisadores possam divulgar os 

resultados de seus trabalhos, a Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto 

Sensu, responsável por gerir os projetos realizados na instituição, os programas de 

bolsas de iniciação científica e os programas de Pós-graduação stricto sensu, realiza 

anualmente o Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica.  

No âmbito da pesquisa, e em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, além de serem criadas 

possibilidades para o desenvolvimento de novas competências, a atuação científica 

tem se concentrado nas seguintes áreas de investigação: 

I. ambiente, saúde e doença;  

II. ambiente, território e sustentabilidade;  

III. cultura e identidade;  

IV. bacia do Rio Doce e desastres socioambientais;  

V. direitos fundamentais, direitos humanos, efetividade do direito;  

VI. formação histórica do território;  

VII. políticas públicas em educação, saúde, assistência social e segurança 

pública;  

VIII. tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento;  

IX. território e mobilidade: migração;  

X. violência e vulnerabilidade. 

 

O Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, realizado anualmente, sem 

interrupções desde 2003, oferece a estudantes, professores, pesquisadores da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale e de outras instituições de ensino e 

pesquisa, um espaço para que sejam apresentados resultados parciais ou finais de 

pesquisa vinculados aos programas institucionais, às agências de fomento estaduais, 

nacionais ou internacionais, aos cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu), à 

iniciação científica ou mesmo, aos Trabalhos de Conclusão de Curso; à produção 

acadêmica em geral, cuja proposta caracteriza-se como pesquisa científica.  

Efetivamente, o Simpósio configura-se como um local de aprendizagem 

suplementar para o estudante. A Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto 

Sensu preocupa-se em oferecer ao estudante que se inscreve no Simpósio, suporte 

para que ele possa adequar o trabalho submetido, permitindo que esse estudante 

possa evoluir no processo de divulgação de sua produção acadêmica e científica. 

Para isso, a Comissão Científica do evento é orientada a analisar os trabalhos, 
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identificar inconsistências e apontar aos inscritos as possibilidades de adequação do 

trabalho para uma participação mais enriquecedora. 

 

13.2.1 Comitê de Ética em Pesquisa 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui um Comitê de Ética em 

Pesquisa - CEP, instituído pela Portaria Univale n.º 30 de 01 de outubro de 1999, com 

regulamento e composição conforme apresentado no site institucional 

(https://www.univale.br/comite-de-etica-em-pesquisa). 

O CEP da Univale está homologado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP e presta atendimento às pesquisas realizadas por instituições de 

pesquisa, conforme encaminhamento da CONEP, pela Plataforma Brasil. 

No Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, para os 

trabalhos de pesquisa que envolvam seres humanos são observadas as normas 

éticas das pesquisas. Nesse caso, ocorre a submissão do projeto previamente à 

apreciação do CEP, pela plataforma Brasil, para os devidos trâmites. 

O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP - é um colegiado multi e transdisciplinar, 

independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisa envolvendo 

seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa 

em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos (Resolução nº 466/12 Conselho Nacional de Saúde). 

O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos 

de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está bem estabelecido 

nas diversas diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes 

Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos – CIOMS) 

e brasileiras (Resolução CNS 466/2012 e complementares), diretrizes estas que 

ressaltam a necessidade de revisão ética e científica das pesquisas envolvendo seres 

humanos, visando a salvaguardar a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar 

do sujeito da pesquisa. 

A missão do CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da 

pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a 

discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento social da comunidade. Contribui 

ainda para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua 

proposta é eticamente adequada. 
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13.2.2 Política de pesquisa no curso 

 

No Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos os 

estudantes são estimulados a ingressarem no campo da pesquisa científica por meio 

das ações que são desenvolvidas no Projeto Integrador. A partir da temática proposta, 

é levantada uma situação-problema que deverá ser investigada pelos estudantes. O 

processo de investigação, de interação dialógica com a comunidade e reflexão sobre 

a proposta de solução para tal problemática, culmina na elaboração de um artigo 

científico, onde os estudantes comunicam à comunidade acadêmica e comunidade 

externa à universidade todo o processo de pesquisa empreendido. 

O envolvimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos em ações de pesquisa configura-se, também, pela participação de docentes 

do curso no Grupo de Estudos Empreendedorismo, inovação e desenvolvimento 

territorial (coordenado pela equipe do Núcleo Universitário de Empreendedorismo) e 

pela apresentação de produções acadêmicas que resultam do processo de 

investigação propiciado pelo Projeto Integrador no Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica realizado anualmente pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

Para incentivar os estudantes e professores do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos a participarem do Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, o NDE e Colegiado do Curso 

viabilizam a realização de oficinas para orientar a elaboração dos resumos dos 

trabalhos e inscrevê-los no evento, além de envolver o corpo docente na comissão 

científica e organizadora do evento. 

Nas edições do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale3 

realizadas nos anos de 2020 e 2021, nove trabalhos de estudantes e professores do 

curso foram apresentados, conforme quadro abaixo. 

 

Ano: 2020 

Título do Trabalho Autores 

A gestão dos recursos humanos diante 
dos desafios dos novos tempos 

Eulalia Goncalves Ferreira e Silva, Larissa 
Pereira do Vale Teixeira de Aguiar, 
Romulo Mafra de Oliveira (Orientador) 

                                            
3 Anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale: 18.ª edição, realizada em 2020; 

19.ª edição, realizada em 2021. 

https://www.univale.br/wp-content/uploads/2021/11/Anais-simposio-2020-Corrigido-em-novembro-2021-1.pdf
https://www.univale.br/wp-content/uploads/2021/11/Anais-simposio-2021_aprovacao_2311.pdf
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Os processos de gestão de pessoas e 
as relações trabalhistas durante a 
pandemia 

Daniele Gonçalves de Freitas, Sabrina 
Pereira da Silva, Ronério Henrique de 
Oliveira, Romulo Mafra de Oliveira 
(Orientador) 

Processos de gestão de pessoas em 
tempos voláteis 

Stefânia Xavier de Almeida, Paulo César 
Pereira Luca, Romulo Mafra de Oliveira 
(Orientador) 

Uma análise do engajamento dos 
profissionais que atuam em home 
office 

Fransua Pereira Borges, Laryssa Ventura 
de Souza Coelho, Vânia Priscila Alves 
Dias 

O papel da criatividade no 
desempenho institucional das 
empresas 

Talita Rodrigues Freire Alves de Miranda, 
Haniel Alves de Miranda, Joana Darc 
Sousa Mendes 

Ano: 2021 

Título do Trabalho Autores 

A importância do Gestor de 
Recursos Humanos na atualidade 

Angelica Carvalho Ribeiro, Rayssa Alves 
Soyer, Fenicia Helena Coelho Oliveira 
Lopes (Orientador) 

Novas possibilidades de 
empregabilidade em Governador 
Valadares 

Haniel Alves de Miranda, Talita Rodrigues 
Freire Alves de Miranda, Joana Darc 
Sousa Mendes, 
Omar de Azevedo Ferreira (Orientador) 

Desafios da empregabilidade em 
Governador Valadares: relato de 
experiência da curricularização 
da extensão no curso Gestão de 
Recursos Humanos 

Imirene Lodi dos Santos, Hilton Manoel 

Novas possibilidades de 
empregabilidade em Governador 
Valadares - Cadastro para vagas 
de empregos 

Laryssa Ventura de Souza Coelho, 
Fransua Pereira Borges, Rodrigo Dias 
Bahia, Vânia Priscila Alves Dias, Omar de 
Azevedo Ferreira (Orientador) 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos busca, 

ainda, uma interface com o Mestrado em Gestão Integrada do Território através da 

oferta da disciplina optativa Estudos Territoriais, com vistas ao desenvolvimento de 

competências e habilidades para a melhor compreensão dos fenômenos territoriais e 

para lidar com realidades complexas, de forma integrada e colaborativa. 
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13.2.3 Linhas de pesquisa do curso 

 

Dentre as áreas de pesquisa da Univale, o curso desenvolve suas atividades 

na área de Ambiente, território e sustentabilidade e possui duas linhas de pesquisa: 

 

1) Gestão e Estudos Territoriais / Gestão e Desenvolvimento Organizacional 

Esta linha aborda as questões da gestão de recursos humanos, relacionadas à 

recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, respeito à 

diversidade e direitos, considerando as demandas para o desenvolvimento do 

ambiente, território e sustentabilidade. Essa linha de pesquisa se desenvolve nas 

atividades dos projetos integradores, das disciplinas do curso e com apoio do 

Mestrado em Gestão Integrada do Território - GIT.  

Temas de pesquisa:  Recrutamento e Seleção de Pessoas. Valorização e 

Remuneração das Pessoas. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. Saúde, 

Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Direito do Trabalho e Legislação Social. 

Estudos Territoriais. 

 

2) Empreendedorismo e Inovação 

Esta linha de pesquisa tem como finalidade o estudo e discussão de ações e 

metodologias para inovação e desenvolvimento de produtos, serviços ou processos, 

para geração de modelos de negócios relacionados à gestão de recursos humanos, 

considerando as demandas para o desenvolvimento do ambiente, território e 

sustentabilidade Esta linha de pesquisa se desenvolve nas atividades dos projetos 

integradores, das disciplinas do curso e com apoio do Núcleo de Empreendedorismo 

da Univale - NUVEM. 

Temas de Pesquisa: Gestão do Conhecimento e da Inovação. Cultura 

empreendedora. Estudos Territoriais.  
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14 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Para implementação da Autoavaliação Institucional, a Univale conta com a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), composta por representantes do corpo 

docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e comunidade externa. 

Como parte do processo de avaliação Institucional é realizada a avaliação dos 

projetos pedagógicos do curso. Nessa avaliação, são critérios observados: 

I. na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo 

docente e a adequação do profissional a cada atividade prevista: aula 

teórica; aula prática, orientação de estágio, orientação de TCC, orientação 

de Projeto Integrador, orientação de monitoria, orientação de iniciação 

científica, infraestrutura física, laboratórios, recursos de informática, 

acervo e serviços da biblioteca; 

II. na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de 

disciplina; 

III. na gestão do Curso: movimentação de estudantes: matrícula, 

transferência recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, 

transferência interna. 

 

Avaliação dos PPC acontece em várias instâncias no âmbito institucional: 

I. no Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do 

curso; 

II. no Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento Geral, 

planejar, acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos 

regulares do curso; 

III. na CPA, à qual compete a avaliação institucional nas 10 dimensões 

orientadas pelo SINAES; 

IV. no Conselho Universitário da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

 

A avaliação do curso realizada pela CPA é censitária e envolve discentes e 

docentes dos cursos de graduação. A CPA/Univale busca desenvolver uma cultura de 

avaliação, sensibilizando a comunidade acadêmica sobre a necessidade das 

avaliações, integrando-as aos processos de planejamento de ações futuras, 

fornecendo subsídios na esfera administrativa e pedagógica, a fim de promover o 
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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 confiáveis, cooperativo e coerente com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade. Avalia a instituição como um todo, assegurando uma 

participação responsável com indicativos que possibilitem a implementação de 

mudanças em todos os segmentos envolvidos e o uso efetivo dos resultados. 

Para o planejamento da referida avaliação, a CPA/Univale se reúne com a 

Coordenação do curso numa proposta dialógica e democrática permitindo uma 

discussão ampla do processo de avaliação. Solicita aos coordenadores a participação 

e motivação da comunidade acadêmica, contribuindo assim, para o êxito da avaliação 

do curso. 

A definição e a construção dos instrumentos se processam de forma reflexiva 

e buscam constantemente renovação com a elaboração de formatos que atendam às 

necessidades institucionais e as características do público-alvo do processo 

avaliativo. Cabe ressaltar que a adequação dos instrumentos e a utilização dos 

resultados da avaliação pelos órgãos gestores da instituição são focos centrais da 

CPA. 

A elaboração e implementação da Avaliação Institucional compreende as 

seguintes etapas:  

 

Fonte: Elaborado pela CPA. 
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O instrumento de avaliação consta de perguntas relacionadas ao curso, 

coordenação do curso, setores administrativos e acadêmicos, instalações e serviços 

de apoio ao estudante, disciplinas e professores, abordadas em seus vários aspectos. 

A avaliação é disponibilizada via WEB, no Portal do Aluno e no Portal do Professor, 

ficando a critério do estudante e do professor a definição quanto ao melhor momento, 

dentro de um prazo estipulado pela instituição, para responderem aos instrumentos 

de avaliação, numa tentativa de criar uma “cultura de avaliação” na comunidade 

acadêmica. 

Para a ativação e liberação dos instrumentos de avaliação no Portal do Aluno 

e Portal do Professor, é acessado o banco de dados referente ao planejamento de 

ensino vigente dos cursos de graduação. O processo de avaliação da CPA 

compreende: 

● monitoramento do processo de avaliação pela CPA com informações 

sistemáticas de porcentagem do grau de adesão ao processo; 

● elaboração de relatórios; 

● entrega de relatório geral de avaliação do curso e de relatórios individuais 

de cada professor a coordenação do curso. 

Após o preenchimento dos instrumentos, procede-se à tabulação e ao 

tratamento dos dados, por meio da construção de gráficos comparativos para cada 

quesito avaliado por estudantes e professores. 

Visando estabelecer um parâmetro comum para análise dos resultados obtidos, 

a CPA define critérios específicos para classificação dos quesitos avaliados como 

potencialidades ou pontos a serem aperfeiçoados no curso ou na instituição. 

Assim, considera-se como potencialidades quando o quesito avaliado obtém – 

na escala que vai de 1 (fraco(a)/pouco) a 4 (ótimo/sempre) – média nota entre 3 e 4, 

indicando qualidade entre bom e ótimo, refletindo um elevado grau de satisfação dos 

respondentes. Considera-se como pontos a serem aperfeiçoados do curso ou da 

instituição quando o quesito avaliado obtém, na mesma escala, nota média menor que 

2,5, indicando qualidade abaixo do ponto médio entre regular e bom, refletindo um 

grau de satisfação abaixo do desejado. Considera-se que o grau de satisfação mínimo 

desejado é atingido quando o quesito obtém no mínimo 62,5% da nota máxima, ou 

seja, nota média maior ou igual a 2,5. Assim, o critério geral estabelecido é: nota média 

abaixo de 2,5, implica em pontos a serem aperfeiçoados e nota média igual ou maior 

que 3, implica potencialidades do Curso ou da Universidade. 
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Observa-se que existem quesitos que foram avaliados pelos docentes e 

discentes com nota média igual ou maior que 2,5 e menor ou igual a 3,0 não sendo 

classificados, portanto, nem como pontos a serem aperfeiçoados nem como 

potencialidades do Curso ou da instituição. 

Os dados obtidos na avaliação permitem verificar: 

● o grau de adesão ao processo de avaliação dos discentes e dos docentes; 

● o nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso: 

Geral/Coordenação e em relação aos docentes; 

● o nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso/Específico e em 

relação aos docentes; 

● o nível de satisfação dos discentes em relação ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; 

● o nível de satisfação dos discentes em relação ao Projeto Integrador; 

● no que se refere a Infraestrutura Física/Setores Administrativos e 

Acadêmicos, as considerações dos discentes e dos docentes quanto ao 

processo de avaliação para a melhoria do curso e da instituição; 

● em relação à CPA/UNIVALE, as considerações dos discentes e dos 

docentes, quanto ao processo de avaliação para a melhoria do curso. 

Após a tabulação dos resultados, a CPA elabora relatórios para a Coordenação 

do Curso e Professores. Os relatórios contendo os resultados e diagnósticos 

apresentados nas avaliações servem de referência para a atualização do PDI, 

elaboração do relato institucional, bem como são utilizados na orientação dos planos 

de ensino, de cursos e discutidos com os gestores institucionais, objetivando atualizá-

los a partir da troca de informações e experiências vivenciadas no mundo do trabalho. 

O acompanhamento e a avaliação do desempenho dos docentes são de 

responsabilidade do coordenador do curso, tendo como subsídio o relatório avaliativo 

da CPA contendo os dados qualiquantitativos, de cada docente, cujos instrumentos 

de avaliação da CPA são aplicados para cada uma das disciplinas/módulos que o 

docente ministra no respectivo curso, mediante a escuta dos estudantes, dos 

coordenadores e da própria autoavaliação dos docentes. Tais resultados são 

indicados no Relatório de Direcionamento, tomada de decisão fundamentadas na 

avaliação do Curso e também no PFA/PA-001 - Feedback das avaliações de Cursos 

de graduação para discentes e docentes.  São compartilhados com cada professor, 

tendo como objetivo o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, por meio da análise 
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crítica de seus resultados, possibilitando o planejamento e sua execução no semestre 

subsequente, a partir dos resultados da avaliação.  

A coordenação realiza, com o apoio do NDE, uma análise minuciosa dos dados 

da Avaliação, visando levantar o maior número de informações possíveis como 

subsídios necessários e relevantes para a mudança de rumos com a finalidade da 

melhoria contínua da qualidade do Curso e da instituição. Após análise do relatório, a 

coordenação encaminha à CPA o cronograma do retorno a ser dado ao corpo docente 

e discente e o planejamento de ações a serem implementadas em função do 

resultado. Para controle da coordenação do Curso e da CPA, o professor assina o 

Termo de Ciência e Compromisso quando do feedback de sua avaliação. Após a 

entrega dos relatórios, a CPA informa aos docentes e aos discentes que os relatórios 

já foram entregues à coordenação. 

A última avaliação realizada pela CPA no Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos permitiu verificar como potencialidades e pontos a 

serem aperfeiçoados: 

a) potencialidades: disciplinas e seus respectivos professores; Projetos 

Integradores; conhecimento das atividades de extensão realizadas pelo curso; 

processo de ensino-aprendizagem adotado pelo curso; Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA); atendimento da coordenação do curso; 

b) pontos a serem aperfeiçoados: conhecimento do Projeto Pedagógico do 

Curso; conhecimento das atividades de pesquisa realizadas pelo curso; 

conhecimento e acesso às bibliotecas virtuais pelos estudantes; conhecimento 

do regulamento e do acompanhamento das Atividades Complementares. 

Além das avaliações realizadas pela CPA, o Enade como uma avaliação 

externa é balizador para o acompanhamento do NDE ao desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico do Curso. Ao avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes em 

relação à realidade brasileira, mundial e áreas específicas do conhecimento, os 

resultados relativos ao desempenho dos estudantes são indicadores considerados no 

processo de ensino e aprendizagem e no processo de gestão, monitoramento e 

avaliação do curso.  
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15 LABORATÓRIOS 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale disponibiliza aos alunos do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, espaços de aprendizagem 

compartilhados e específicos em seu campus, que atuam no suporte aos alunos 

quando os mesmos se deslocam até a instituição.  

Ressalta-se que o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) foi projetado para 

oferecer, de forma completa, as melhores condições e recursos para uma formação 

profissional flexível e plena garantida pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD), 

responsável pela interface entre o aluno e a Univale. A instituição ainda disponibiliza:  

• Laboratórios de Informática dotados de equipamentos e softwares 

atualizados e orientados ao desenvolvimento das atividades do curso 

Gestão de Recursos Humanos. 

• Sala Uni InterAtiva, um ambiente projetado para atividades interativas, 

simuladas e de apoio ao curso. O espaço oferece a infraestrutura e a 

flexibilidade necessárias tanto para a exposição teórica quanto para as 

práticas empresariais. 

• Sala de aula climatizadas que podem ser agendadas pelos alunos para 

encontros de trabalho e reuniões de estudo. 
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16 CORPO DOCENTE 

 

Professores-Tutores Titulação 

Adriana Mara Pimentel Maia Portugal Mestre 

Alexandre Pimenta Batista Pereira Doutor 

Anderson Cordeiro Cardoso Especialista 

Cristiane Mendes Netto Doutora 

Edmarcius Carvalho Novaes Mestre 

Fenícia Helena Coelho Oliveira Lopes Mestre 

Hélica Contin da Silva Especialista 

Imirene Lodi dos Santos Mestre 

Karen Mendes Graner Doutora 

Leonardo Geraldo dos Santos Carneiro Mestre 

Luana da Silva Freitas Especialista 

Mirele Coura Cavalcante Especialista 

Omar de Azevedo Ferreira Mestre 

Rômulo Mafra de Oliveira Especialista 

Sérgio dos Santos Reis Mestre 
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17 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Conforme o PDI da Universidade Vale do Rio Doce, o pessoal Técnico-

Administrativo da Instituição  é composto por colaboradores que realizam funções 

diversas nos espaços de apoio e atendimento aos discentes, nos setores de regulação 

e suporte Acadêmico, como Secretaria Acadêmica, Biblioteca, Espaço A3 – Apoio ao 

Aluno, nos setores de Qualidade, Administrativos e Financeiro, nos Laboratórios 

Técnicos e específicos, na Tecnologia da Informação e na Infraestrutura da Instituição. 

A contratação de pessoal técnico-administrativo está vinculada às 

necessidades explicitadas em cada projeto pedagógico de curso e às relacionadas ao 

apoio e à gestão das atividades acadêmicas e administrativas, sempre mediante 

processo seletivo. 

O contrato de trabalho está vinculado à CLT, devendo as vagas disponíveis 

serem preenchidas mediante avaliação da formação e do perfil do candidato, 

coerentes com as atividades a serem desenvolvidas. 

Quando há necessidade de recrutar pessoal técnico-administrativo prevalecem 

os seguintes princípios: 

I. valorização e aproveitamento dos talentos internos – prática efetuada pela 

movimentação de pessoal (realocações, promoções e transferências 

internas), destacando as vantagens que tal procedimento propicia à 

Instituição, bem como indução a motivação e constante interesse evolutivo 

entre seus colaboradores; e 

II. recrutamento no ambiente externo: com base na imagem de solidez e 

credibilidade conquistada pela Instituição, busca-se atrair os melhores 

talentos disponíveis no mercado de trabalho. 

O processo de contratação é feito por meio de seleção, iniciando com a 

formalização da vaga e a publicação do edital, com captação de currículos, com as 

etapas formais de contratação, por entrevista, avaliação psicológica e aplicação de 

provas teóricas e práticas específicas ao cargo, além dos pré-requisitos que o cargo 

requer, tais como: experiência, formação/escolaridade. Além disso, são realizados 

exames médicos de contratação condizentes (audiometria, análises clínicas e outros) 

com os cargos a serem ocupados. 

Os candidatos para o quadro técnico-administrativo somente podem ser 

contratados mediante seleção por meio de provas de conhecimentos gerais e 
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habilidades específicas para os cargos identificados na divulgação das vagas, de 

forma interna e externa. 

A carreira dos técnicos-administrativos será definida pela mantenedora, 

considerando capacitação e desenvolvimento, mérito profissional e tempo de serviço. 

O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo é CLT e a carga horária 

está vinculada às necessidades acadêmico-administrativas da Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale. 
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18 EMISSÃO DE CERTIFICADO E DIPLOMA 

 

Durante o itinerário formativo é garantido ao estudante do Curso Superior de 

Tecnologia em Recursos Humanos a obtenção de certificações intermediárias, 

conforme demonstrado no Quadro 5. Ao final do curso, o estudante receberá o 

diploma para fins de exercício profissional e para o prosseguimento dos estudos. As 

providências para expedição, registro dos certificados e diplomas dos estudantes são 

de responsabilidade da Secretaria Acadêmica da Univale, atendendo às exigências 

dos ordenamentos legais, conforme disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica (artigos de 48 a 52 da Resolução 

CNE/CP nº 01/2021). 

 

NÚCLEOS CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS CH 

Núcleo 1 – Formação ética e 
empreendedora  

Certificado 1 – Auxiliar de recursos 
humanos 

380 

Núcleo 2 – Formação gerencial  
Certificado 2 – Assistente de 
recursos humanos 

380 

Núcleo 3 – Agregar, aplicar e 
desenvolver pessoas na 
organização. 

Certificado 3 – Analista de recursos 
humanos 

380 

Núcleo 4 – Recompensar, manter 
e monitorar pessoas na 
organização. 

Certificado 4 – Consultor em 
processos de gestão de recursos 
humanos 

380 

Fonte: Elaborado pelo NDE. 
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19 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

As Políticas de Atendimento aos Discentes, conforme PDI 2020/2024 da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, atendem ao objetivo da avaliação 

institucional da educação superior definida pelo INEP/MEC, por contribuir para o 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da instituição, por 

meio da valorização de sua missão, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferença e à diversidade, da afirmação, da autonomia e da identidade 

institucional. Essa política se aplica aos discentes dos cursos ofertados na modalidade 

presencial e a distância e em programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui uma característica peculiar, 

enquanto instituição comunitária preocupada com o desenvolvimento cultural e 

socioeconômico da região, bem como com a atenção direcionada à qualidade dos 

serviços prestados à população e de modo especial ao acadêmico. Tem como missão 

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. 

Em relação às suas Políticas de Atendimento aos Discentes, a Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale disponibiliza uma rede de serviços que são prestados à 

comunidade interna e externa, os quais estão vinculados aos cursos e/ou outras 

dependências administrativas regidas por regulamentos próprios, que visam, 

sobretudo, reforçar seus valores e princípios institucionais como “a justiça, a ética 

fundamentada em pressupostos democráticos, a cidadania, a igualdade, a 

solidariedade humana e o caráter comunitário”.  

As metas propostas para as Políticas de Atendimento aos Discentes incluídas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Vale do Rio Doce  – 

Univale, com vigência para o período de 2020-2024, têm como objetivo contribuir para 

o fortalecimento das iniciativas já existentes na Universidade e desenvolver novas 

ações que propiciem o acesso, permanência e conclusão do curso pelo estudante na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 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.  
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Esta Política de Atendimento aos discentes, juntamente com as ações 

estruturantes às demais políticas institucionais, contribuem para o acesso ampliado à 

graduação; o estímulo à permanência do estudante; a 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 para 

estudantes com necessidades educacionais especiais. 

O conjunto de metas propostas para a Política de Atendimento aos Discentes 

foi relacionado conforme especificidades tratadas pelos domínios estabelecidos pelo 

MEC, sendo eles:  

• Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas);  

• Estímulos à permanência (programas de nivelamento, atendimento 

psicopedagógico);  

• Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil)  

• •Acompanhamento dos egressos. 

A IES pratica o acolhimento discente, realizando uma agenda de atividades 

de recepção para os alunos ingressantes que visa introduzi-lo ao seu ambiente de 

estudo e aprendizagem, aos seus colegas, docentes e coordenador do seu curso. 

Neste período, entre as várias ações, os estudantes são convidados a participar de 

atividades de interação que envolvem calouros e veteranos, com propósito de 

promoção da partilha de saberes. Há também provocação do interesse dos alunos 

para participação em Projetos de Pesquisa e Extensão durante a formação acadêmica 

por compreender que a sala de aula não é o único espaço de aprendizagem e que 

quanto maior for a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão melhor 

preparado estará o profissional. 
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20 BIBLIOTECA 

 

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 (SiBi) da 

UNIVALE divide-se em Biblioteca Central (BC) e Biblioteca Setorial (BS). A BS, 

localizada no Campus Armando Vieira – Campus I – e a BC Dr. Geraldo Vianna Cruz, 

situada no Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II. O SiBi abriga um acervo 

físico, online e virtual. O empréstimo do acervo físico e/ou o acesso multiusuário ao 

virtual, é destinado exclusivamente aos usuários vinculados à Instituição de Ensino 

Superior (IES), sejam discentes, docentes e/ou colaboradores enquadrados como 

Pessoal Técnico Administrativo (PTAs). A comunidade externa e os egressos podem 

utilizar os espaços para realizar consultas in loco e para estudos, não sendo permitido, 

nestes casos, a retirada de qualquer tipo de material. No entanto, algumas exceções 

são abertas aos egressos mediante solicitação via e-mail institucional para a 

reprodução reprográfica na copiadora dos campi com duração de 1 (uma) hora com a 

retenção do documento de identificação no balcão das bibliotecas. 

O espaço físico é distribuído em várias seções: guarda-volumes, setor de 

empréstimos, devoluções e renovações, 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, área livre 

de estudo, ala de computadores com acesso à internet e rede wi-fi em todo o 

ambiente, áreas administrativas – processamento técnico e da coordenação – e 

instalações sanitárias acessíveis. 

Para a oferta dos serviços, o SiBi utiliza o Pergamum – Sistema Integrado de 

Bibliotecas –, desde 2005 que tem como função gerenciar, atualizar e automatizar as 

atividades de: aquisição, catalogação, circulação de materiais, usuários, consultas, 

relatórios, serviços online, etc., permitindo também o intercâmbio de registros 

bibliográficos e o compartilhamento de produtos e serviços. Possibilita aos usuários o 

acesso online aos serviços da biblioteca na consulta ao catálogo, renovação de 

empréstimos e verificação de reservas, sendo tais serviços também acessíveis por 

dispositivos móveis através do “Meu Pergamum”.  

A Instituição possui estrutura adequada para suporte ao sistema de gestão dos 

recursos tecnológicos adotados. No balcão de atendimento do SiBi estão dispostos 
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07 (sete) computadores conectados em rede destinados ao atendimento ao usuário. 

Nos ambientes administrativos há 04 computadores destinados aos serviços de 

processamento técnico, restauração de materiais impressos e coordenação. 

Nos salões das bibliotecas são disponibilizados computadores para acesso dos 

usuários, ficando disponíveis na BC 08 computadores e na 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.  

O SiBi dispõe de acervo físico, online e virtual, e desta forma é compreendido 

como acervo misto, como segue no quadro abaixo: 

 

FÍSICO 
Estante física 

ONLINE 
Catálogo Pergamum 

VIRTUAL 
Assinatura Eletrônica 

Materiais que foram 
tombados e que se 
encontram nas 
estantes e disponíveis 
para consulta através 
do Catálogo 
Pergamum. 

-Dorinateca 
-Periódicos Eletrônicos 
-Portal de Periódicos da 
CAPES 
-Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações (BDTD) 
-Indexação Compartilhada de 
Artigos de Periódicos (ICAP) 

Materiais bibliográficos 
das Bibliotecas Virtuais 
Pearson e Minha 
Biblioteca, disponíveis 
via hiperlink no Portal 
do Aluno, Professor e 
PTAs e no processo de 
também ser acessado 
via o Catálogo 
Pergamum. 

Fonte: Bibliotecas da UNIVALE (2021). 

 

O acervo físico abriga o total de 37.841 livros no total de 112.572 exemplares 

entre materiais impressos – livros, referência, TCCs, teses, dissertações, periódicos, 

e material multimídia – e online – publicações gratuitas, dissertações, TCCs, teses e 

apostilas eletrônicas, concluindo no ano de 2019 o total de 15.569 empréstimos, 

15.498 devoluções e 12.241 renovações. 

O acervo virtual é exclusivamente de livros, doravante chamados de e-books, 

disponíveis a princípio em três bibliotecas virtuais que foram contratadas ao longo dos 

últimos 5 (cinco) anos. 
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21 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos organizado 

nesse projeto pedagógico é ofertado na modalidade de Educação a Distância e 

desenvolve atividades acadêmicas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Univale 

(AVA Univale) que permitem a flexibilidade de horário para a realização das mesmas 

pelos estudantes, asseguradas pela acessibilidade digital, comunicacional, 

instrumental, metodológica e atitudinal. Também são realizadas atividades 

presenciais no turno noturno, com a participação dos alunos e professores-tutores, 

em encontros semanais que permitem a diversificação de metodologias inovadoras e 

de possibilidades integradoras de sujeitos e conteúdos da formação. O curso tem 

regime semestral, com duração de 04 semestres nos quais são distribuídas as 1.600 

horas da matriz curricular. 

A concepção de educação que fundamenta o currículo do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, construída pelo NDE em integração 

com os demais professores-tutores do curso e com os gestores institucionais, está 

alinhada ao perfil do egresso, às demandas sociais e aos avanços científicos e 

tecnológicos. Enfim, esse projeto e seus percursos formativos foram organizados 

numa visão interdisciplinar, problematizadora e sistematizada, na expectativa de 

contribuir para a formação de profissionais capazes de apresentar soluções em 

tecnologias da informação, em uma visão sistêmica, inovadora e crítica ao atuar de 

forma ética, humanista e empreendedora. 

O NDE e o Colegiado do Curso mantêm o compromisso de acompanhar as 

tendências tecnológicas que impactem a área de gestão de recursos humanos nas 

organizações, assegurando a atualização constante do PPC de modo que a formação 

do estudante se mantenha alinhada com as transformações no mundo do trabalho. 


