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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale, ofertado na modalidade a distância, ora apresentado é um 

documento de gestão administrativa e acadêmica, proposto pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do curso e aprovado pelo Colegiado do curso, orientado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia 

(Resolução CNE/CES nº 02/2019), Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 

UNIVALE 2020-2024), Regimento Geral da Univale, Referenciais de Qualidade para 

Educação Superior a Distância publicado pelo Ministério da Educação (MEC), 

Resolução nº 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 do Curso (PPC) define a concepção de educação que 

fundamenta o currículo do curso de Engenharia Civil ofertado pela Univale na 

modalidade a distância, alinhado ao perfil do egresso, lastreado pelos indicadores de 

qualidade e atributos das dimensões da organização didático-pedagógica, alinhado 

às demandas sociais e aos avanços científicos e tecnológicos, refletindo objetiva e 

substantivamente os parâmetros de cotejamento entre o planejado e realizado na 

oferta de uma formação profissional de qualidade. 

Em consonância ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale e aos elementos constantes no Decreto Nº 

9.235/2017, a estruturação do PPC do curso informa o número de vagas ofertadas, a 

organização das atividades síncronas e assíncronas, a carga horária, o programa do 

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

tecnológicos 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, 

fundamentadas na pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, discussão, 

reflexão e avaliação. Por meio do Planejamento Estratégico de Curso (PEC), 
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coordenado pela Pró-reitoria Acadêmica, fez-se o diagnóstico situacional e análise 

crítica das condições de oferta, tendo como parâmetro os indicadores de qualidade, 

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

Nesse contexto, o NDE atuou no acompanhamento, na consolidação e na 

atualização deste 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 Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) e as novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil atualizado em 2022 foi 

aprovado pelo Colegiado do Curso, assim como o Plano de Gestão do PPC, a ser 

implementado pelo Núcleo Docente Estruturante, na perspectiva de contribuir para a 

transformação de vidas por meio da educação. 
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO  

 

Mantenedora: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR

Registro no cartório: Estatuto registrado sob nº 156, em 09/11/2005, no Cartório de 

2º ofício de Registros, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas jurídicas de 

Governador Valadares.

Atos Legais:

Lei Federal nº70562 de 22/05/72 - Declara de utilidade pública a “Fundação Percival 

Farquhar” com sede em Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. 

Decreto estadual nº 14304 de 31/01/72 - Declara de utilidade pública a Fundação 

Percival Farquhar com sede em Governador Valadares. 

Lei Municipal nº 2039 de 26/11/73 - Reconhece Entidade como de Utilidade Pública.

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

civil de direito privado (regime fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade pública 

no âmbito municipal, estadual e federal. 

CNPJ: 20.611.810/001-91 

INS: 2774603100029 

Endereço: Rua Israel Pinheiro nº 2000 – Bairro Universitário, Governador 

Valadares/MG, CEP: 35020-220. 

Fone: (33) 3279-5900 

Site: www.univale.br 

Mantida: Universidade Vale do Rio Doce - Univale.  

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

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

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

de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835.  Recredenciamento: Portaria nº 1.669 de 

28 de novembro de 2011. Credenciada para a oferta de cursos de graduação e pós-

graduação na modalidade a distância, por meio da Portaria MEC nº 820, publicada no 

Diário Oficial da União de 06/07/2017 e da Portaria MEC nº 918, publicada do Diário 

Oficial da União de 16/08/2017.

Reitora: Lissandra Lopes Coelho Rocha 

http://www.univale.br/


11 

 

 
 

Telefone: Pabx (33) 3279-5502 

Fax: (33) 3279-5042 

E-mail: reitoria@univale.br 

Localização: Endereço do Campus Armando Vieira -Campus I – Rua Juiz de Paz 

José de Lemos, nº 279 – Bairro Vila Bretas – CEP 35030-260 – Governador 

Valadares/MG. Caixa Postal 295. 

Endereço do Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II - UNIDADE SEDE: Rua 

Israel Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP 35020-220 – Governador 

Valadares/MG. 

 

 

1.2 HISTÓRICO INSTITUCIONAL  

 

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil, comunitária sem fins 

lucrativos, foi constituída por escritura pública lavrada em notas perante o Cartório do 

Segundo Ofício desta cidade, no dia 7 de junho de 1967 (escritura trasladada em 

12/06/1967). A constituição da fundação foi iniciativa comunitária, da qual participaram 

Prefeitura, Câmara de Vereadores de Governador Valadares, diversas entidades da 

sociedade civil e empresas da região, além de vários cidadãos. Na assembleia que 

criou a FPF estavam presentes 159 (cento e cinquenta e nove) instituidores, entre 

pessoas físicas e jurídicas. 

O objetivo que congregou os instituidores foi oferecer Ensino Superior, 

inicialmente na área da Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Metalúrgica) e reunir 

pessoal capacitado para executar os estudos e pesquisas capazes de contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e 

tecnológico da região do Vale do Rio Doce. O que fomentou os instituidores foi a 

vontade de criar as bases para um desenvolvimento integrado, a partir da realidade 

regional e dos recursos da região, concorrendo para a melhoria do padrão de vida e 

elevação do capital social e cultural da população. 

Portanto, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale surgiu em 1967 por 

iniciativa comunitária. A primeira unidade foi a Faculdade de Engenharia, que iniciou 

suas atividades, em 1968, com o nome de Minas Instituto de Tecnologia – MIT de 

Governador Valadares. A Universidade Vale do Rio Doce - Univale cumpriu um papel 

importante para a região e para as indústrias metalúrgica, elétrica, mecânica e civil, 
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com a oferta das quatro engenharias básicas. Por muito tempo era a única IES a 

ofertar os cursos na região. Os egressos dos cursos de Engenharia da Univale, nas 

décadas de 1970 e 1980 do século passado, atenderam a demanda das grandes 

empresas siderúrgicas, metalúrgicas, de mineração e de construção civil do estado 

de Minas Gerais, principalmente as localizadas na bacia do Rio Doce. 

 Três anos depois, a Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Municipal 

Serviço de Educação e Cultura – FUNSEC criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras – FAFI/GV que passou a ofertar os cursos de Pedagogia, Letras e Ciências 

Sociais, para atender a carência de professores em Governador Valadares e Região. 

Praticamente, durante as décadas de 1970 e 1980 do século passado, esses foram 

os únicos cursos a ofertar professores para a rede pública e privada da educação 

básica.      

Em 1975, criou-se a Faculdade de Odontologia – FOG, fundamental para a 

cidade de Governador Valadares, na qual os serviços odontológicos, praticamente, 

eram prestados por dentistas práticos, com raras exceções. O curso obteve uma 

repercussão regional muito além de Governador Valadares. Os dentistas formados 

pela Univale se espraiaram por toda região do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, além 

do Espírito Santo e Bahia. 

Além disso, o curso de Odontologia possibilitou à instituição manter convênio 

com o INAMPS, desde 1986, para prestação de assistência odontológica em 

ambulatório através da Policlínica FOG à clientela urbana e rural da Previdência 

social, além de prestar atendimento odontológico à população de baixa renda da 

periferia de Governador Valadares.  

Em 1976, as duas unidades de ensino superior foram transferidas para a FPF. 

Na mesma época, a Fundação Percival Farquhar iniciou a Escola Técnica do Instituto 

de Tecnologia – ETEIT e o Ginásio Orientado para o Trabalho - GOT. 

O Centro Educacional Cura D’Ars – Ginásio Orientado para o Trabalho GOT, 

reconhecido pelo Decreto 19.759/75, foi criado em 1968, pela Fundação Serviços 

Educação e Cultura – FUNSEC. O Ginásio pertencia a uma rede de Ginásios 

implantada pelo governo naquela época, com a finalidade de dar ao educando ao lado 

do preparo intelectual uma iniciação profissional. Em 1971, o GOT foi doado à 

Fundação Percival Farquhar, segundo os termos do Protocolo assinado em 1º de abril 

desse ano, passando a funcionar no turno matutino. Além de ensino de 1º grau 

preparando auxiliares técnicos em Técnicas Comerciais, Artes Industriais e 
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Lapidação, o GOT também ofereceu Ensino de 2º grau, com as habilitações: 

Edificações, Estradas, Saneamento, Secretariado e Assistente de Administração. 

Antes de ser desativado por orientação governamental em 1976, o GOT formou mais 

de trezentos alunos. 

Somado a isso, a Escola Técnica da Universidade Vale do Rio Doce / ETEIT 

ofereceu, desde a sua criação, diversos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 

bem como subsequentes, principalmente na área das Ciências Exatas (Técnico em: 

Eletrônica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecânica, Telecomunicações, 

Processamento de Dados, Manutenção de Computadores, Informática formando mais 

de 20 mil alunos nestes anos. E o mais recente o curso Técnico em Enfermagem, 

onde temos cerca de 200 alunos matriculados. 

Nessa linha pioneira, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale continuou a 

impactar a região no próprio ritmo das demandas que se apresentavam. Em 1988 

implantou-se o curso Tecnologia em Processamento de Dados. Nos anos seguintes 

iniciou a oferta dos cursos de Psicologia (1989); Ciências Contábeis (1992); Direito 

(1993); Ciências Biológicas e Serviço Social (1994); Farmácia (1996), Ciências 

Agrárias (1997). Até o final da década de 1990, tendo como ambiente externo imediato 

as mesorregiões do Rio Doce e Mucuri, em Minas Gerais, porém os cursos da Univale 

atenderam a demanda de todo o território de diversos distritos geoeducacionais (DGE 

- 18, DGE -19 e DGE 12), respectivamente Leste Mineiro, Sul da Bahia e Norte do 

Espírito Santo. Durante todo esse período, a Univale foi a principal ou única instituição 

a formar profissionais de nível superior para esses territórios e nunca perdeu a 

vocação para a pesquisa e a extensão. 

O projeto de Universidade esteve presente desde o primeiro momento. Em 

1975, ocorreu a primeira tentativa de credenciamento como Universidade Santos 

Dumont - USD, porém o objetivo somente foi alcançado em 1992. O complexo 

educacional mantido pela FPF transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, reconhecida pelo então Conselho Federal de Educação. O complexo 

educacional torna-se dinâmico pela relação dialética estabelecida com a comunidade. 

Por meio do ensino, pesquisa e extensão, a Univale se consolida num centro de 

organização, inovação e difusão do saber científico, atingindo sua meta prioritária: o 

homem em sua dimensão participativa, produtiva e integralizadora. Novos cursos e 

faculdades foram criados, a partir de 1992, com a finalidade de realizar os objetivos 

pretendidos pelos instituidores. 
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Além disso, a Universidade adquiriu um terreno de 871.000 m² para a 

construção do Campus Universitário que no ano de seu credenciamento estava em 

plena expansão. 

As mudanças gradativas pelas quais passou a Instituição, durante todo o 

processo de amadurecimento e credenciamento como Universidade, aconteceram 

sempre na busca de seus objetivos e de suas prioridades, na adequação de suas 

normas e na reorganização de sua estrutura. Com isso, o novo modelo organizacional, 

colocado em teste já nas Faculdades Integradas trouxe dinâmica de trabalho e maior 

participação dos docentes, discentes e funcionários nas deliberações de caráter 

administrativo e acadêmico. 

Por esse viés, a mobilização da comunidade regional trouxe novo apoio à 

Instituição e fez da Universidade Vale do Rio Doce - Univale uma conquista de todos 

e a esperança de novo tempo aos mais longínquos municípios da Região Leste. Já 

na fase de acompanhamento, é percebida a modificação da postura das autoridades 

municipais em relação à Instituição, passando da posição de espectadores à 

cooperação decisiva, trazendo o respaldo oficial necessário a projeto de tal vulto, 

inclusive com a inserção da linha de ônibus público dentro do Campus para melhor 

conforto da comunidade. 

Os contatos iniciais com a Associação dos Municípios do Médio Rio Doce se 

concretizaram com a assinatura das Cartas de Intenção com as Prefeituras de 

Mantena e Nanuque para atendimento às necessidades de aperfeiçoamento dos 

docentes da rede municipal, de Conselheiro Pena e Governador Valadares para 

informatização de seus serviços administrativos e contábeis. 

O envolvimento sistemático e contínuo dos docentes e discentes em pesquisa 

surgiu naturalmente das linhas específicas de ação. Além disso, a revisão curricular e 

a oferta de novos cursos refletiram em melhoria do ensino oferecido aos discentes. 

Dessa forma, as mudanças que ocorreram na região de abrangência da Univale 

com o advento do ensino de terceiro grau, trazido pela Fundação Percival Farquhar, 

verificam-se a partir de Governador Valadares e de seu próprio aspecto físico. As 

áreas circunvizinhas aos nossos campi limitavam-se, à época da instalação, com a 

periferia marginal à Rio-Bahia e outra com a zona rural. Para elas se dirigiu o 

crescimento urbano da cidade, transformando-as em bairros residenciais de destaque: 

Vila Bretas e Bairro Universitário. Consequentemente, o nível de escolaridade da 

população aumentou consideravelmente, não só pelos aqui formados, mas também 
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pela fixação dos graduados e pós-graduados trazidos pela Fundação Percival 

Farquhar de outras regiões. 

Até a década de 1970, Governador Valadares atraía para si migrantes da região 

em busca de novas oportunidades econômicas; com o credenciamento da Univale, o 

objetivo é o aprimoramento cultural e a qualificação profissional. O decréscimo 

gradativo do número de estudantes que se dirigiam aos grandes centros e, 

consequentemente, dos que não retornavam trouxe uma revigorante renovação das 

lideranças e abertura da classe empresarial à modernização das técnicas produtivas 

e gerenciais, estendidas a toda a região de abrangência. 

No aspecto político regional as mudanças foram radicais: nos temas dos 

debates, na postura dos representantes, no nível de escolaridade dos componentes 

das Câmaras Municipais e Prefeituras e, por decorrência, na forma de governar. 

Somos, enquanto universidade, os responsáveis pelo despertar do interesse da 

população pelas diferentes expressões de cultura. 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale trouxe mudanças maiores e mais 

significativas, pois o acesso mais direto aos órgãos financiadores permitiu que a 

pesquisa se definisse pelo padrão de necessidade e aspiração da região, contribuindo 

para a solução de problemas característicos desta região. 

A Univale tem como princípio básico participar do desenvolvimento 

políticocultural, socioeconômico, científico e tecnológico, com ênfase na atuação na 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por intermédio da formação superior de qualidade, 

da pesquisa e da inserção social e comunitária. 

Esse princípio básico é demonstrado pelas inúmeras ações da instituição e sua 

presença constante na comunidade onde já formou mais de vinte e nove mil alunos 

na graduação.  

O compromisso institucional da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, 

enquanto universidade comunitária a contribuir com o desenvolvimento regional 

sempre esteve presente, em suas ações e projetos, a começar pelo Instituto Minas de 

Tecnologia de Governador Valadares, que ficou conhecido como MIT e foi estruturado 

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

tecnológico, mas com a característica inovadora de associar a formação dos 

engenheiros às Ciências Humanas. Foram mais de 60 (sessenta) projetos e ações de 

inserção na comunidade, e essa combinação gerava, ao mesmo tempo, a qualidade 

técnico-científica e a inserção social e regional da pesquisa e desenvolvimento. Assim, 
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o ideal dos instituidores possibilitou reunir um corpo docente fortemente comprometido 

com a atividade de ciência e tecnologia. Iniciada com as quatro Engenharias, logo em 

seguida, foram ofertados os cursos de Física, Química e Matemática. Ao MIT se 

juntaram a Faculdade de Filosofia de Governador Valadares (FAFI), com os cursos 

de Ciências Sociais, Letras, Pedagogia e a Faculdade de Odontologia (FOG). 

A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus 

respectivos cursos se fundamentou na posição polo do município de Governador 

Valadares e no perfil geográfico e cultural da Região do Rio Doce, na qual se localizam 

grandes empreendimentos de capital na mineração, siderurgia e celulose. As 

perspectivas da economia mineira indicavam a crescente demanda por engenheiros, 

particularmente a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. No campo da educação básica a 

situação regional era extremamente precária, justificando criar os cursos de formação 

de professores (Física, Química, Matemática, Letras, História, Geografia) e de 

educadores. No campo da saúde, praticamente não existiam dentistas formados, 

apenas os práticos, motivando a criação do curso de Odontologia.  Esses cursos são 

representativos do compromisso regional e da interface que os instituidores da FPF 

estabeleceram com o território no qual estavam inseridos, do ponto de vista social, 

cultural e econômico.  

No final da década de 1980, tem início o segundo esforço para converter as 

faculdades isoladas em Universidade, ocorrendo a criação das Faculdades Integradas 

do Vale do Rio Doce (FACIVALE). Logo em seguida, a FACIVALE se transformou na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, reconhecida em 31 de julho de 1992, por 

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

Portaria Ministerial nº. 1.037/1992, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial 

da União, de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835, passando, assim, a gozar da 

plena autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, na forma preconizada pelos artigos 207, da Constituição Federal; e 54, 

em seus incisos e parágrafo único da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (LDB); e, finalmente, 

a instituição foi recredenciada pela Portaria nº 1.669, de 28 de novembro de 2011. 

Somos uma região do interior de Minas Gerais, que enfrenta graves problemas 

estruturais decorrentes da formação histórica do território, intensamente agravados 

pelo desastre socioambiental causado pela Samarco Mineração S.A, empresa 

pertencente às maiores mineradoras globais (Vale S.A. e BHP Billiton). A abrangência 

da polarização de Governador Valadares cobre uma extensa área que inclui a 
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Mesorregião do Rio Doce, do qual faz parte o chamado Vale do Aço, a Mesorregião 

dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, a Microrregião de Colatina, além de alguns 

municípios do sul da Bahia.  

O município de Governador Valadares, localizado no estado de Minas Gerais, 

dá nome às regiões geográficas intermediária e imediata nas quais está situado. A 

Região Geográfica Intermediária de Governador Valadares agrega 58 municípios 

distribuídos em quatro regiões geográficas imediatas: Aimorés–Resplendor; 

Guanhães; Governador Valadares e Mantena (Quadro 1). Sua população, segundo 

os dados do Censo Demográfico de 2010 era de 746.614 habitantes, sendo estimada, 

para o ano de 2020, em 774.437 habitantes (IBGE, 2020). 

 

 Quadro  1 - Relação de municípios que compõem a Região Geográfica Intermediária de Governador 
Valadares, distribuídos em suas respectivas regiões geográficas imediatas    

Região Geográfica Intermediária de Governador Valadares 

Região 
geográfica 
imediata 

Municípios Região 
geográfica 
imediata 

Municípios 

Governador 
Valadares 

Alpercata 
Capitão Andrade 
Conselheiro Pena 
Coroaci 
Divino das Laranjeiras 
Engenheiro Caldas 
Fernandes Tourinho 
Frei Inocêncio 
Galileia 
Goiabeira 
Gonzaga 
Governador Valadares 
Itanhomi 
Jampruca 
Marilac 
Mathias Lobato 
Nacip Raydan 
Santa Efigênia de Minas 
São Geraldo da Piedade 
São Geraldo do Baixio 
São José da Safira 
Sardoá 
Sobrália 
Tarumirim 
Tumiritinga 
Virgolândia 

Guanhães Cantagalo 
Coluna 
Divinolândia de 
Minas 
Dom Joaquim 
Dores de Guanhães 
Frei Lagonegro 
Guanhães 
José Raydan 
Materlândia 
Paulistas 
Peçanha 
Rio Vermelho 
Sabinópolis 
Santa Maria do 
Suaçuí 
São João 
Evangelista 
São José do Jacuri 
São Pedro do 
Suaçuí 
São Sebastião do 
Maranhão 
Senhora do Porto 
Virginópolis 
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Aimorés-
Resplendor 

Aimorés 
Cuparaque 
Itueta 
Resplendor 
Santa Rita do Itueto 

Mantena Central de Minas 
Itabirinha 
Mantena 
Mendes Pimentel 
Nova Belém 
São Félix de Minas 
São João do 
Manteninha 

Fonte: adaptado de IBGE (2020)  

 

Os 26 municípios que compõem a Região Geográfica Imediata de Governador 

Valadares (RGIM-GV) (Figura 1) possuíam uma população de 433.274 habitantes, 

segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, sendo essa mesma população 

estimada em 455.614 habitantes para o ano de 2020. Ainda segundo os dados do 

último censo, 85,3% da população da RGIM-GV residia na zona urbana dos 

municípios, embora 6 municípios possuíssem grau de urbanização inferior a 60,0%, 

com destaque para São Geraldo da Piedade (24,0%) e Sardoá (35,7%). 

Já Governador Valadares se destaca com o maior grau de urbanização, sendo 

que 96,1% de seus habitantes residiam na zona urbana do município. Se levarmos 

em consideração a população estimada para o ano de 2020, temos que 21 municípios 

(81,7%) possuíam uma população menor que 10 mil habitantes, sendo que apenas 

Governador Valadares, com um pouco mais de 281 mil e Conselheiro Pena, com 

quase 23 mil habitantes, ultrapassam os 20 mil habitantes. A Região Geográfica 

Imediata - GV é composta majoritariamente por municípios de pequeno porte. 

 

Figura 1 - Mapa da Região Geográfica Imediata de Governador Valadares  

 
Fonte: IBGE (2017) 
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Governador Valadares possui uma posição estratégica do ponto de vista 

geoeconômico, estando situado a 311 km da capital mineira, Belo Horizonte (MG), a 

420 km de Vitória (ES), a 580 km do Rio de Janeiro (RJ), a 891 km de São Paulo e 

1.045 km de Brasília (DF). O município é cortado por três rodovias federais, com 

destaque para a BR 116, que liga Fortaleza, no estado do Ceará, a Jaguarão, no Rio 

Grande do Sul. Além da BR 116, Governador Valadares é cortada pela BR 381, que 

liga o município o município de São Mateus (ES) ao de São Paulo (SP) – passando 

pela capital mineira, Belo Horizonte – e a BR 259, que liga a cidade ao Espírito Santo 

e ao centro do estado de Minas Gerais, até encontrar a BR 040, ao norte de Belo 

Horizonte, ligando a cidade a Brasília (DF).  O município é também cortado pela 

Estrada de Ferro Vitória-Minas, pertencente à mineradora Vale, única ferrovia nacional 

com tráfego diário regular de passageiros, que liga Belo Horizonte (MG) à Cariacica, 

na região metropolitana de Vitória (ES).  Pertencente à empresa Vale, a ferrovia, além 

de ser utilizada principalmente para escoar a produção de minério de ferro do estado 

de Minas Gerais, possui um dos poucos trens de passageiros operando regularmente 

no país. A condição de entroncamento rodoferroviário de Governador Valadares, 

favorece para que o município seja também o principal polo econômico da região, 

sendo responsável por 76,5% do produto interno bruto (PIB) de sua região geográfica 

imediata. 

Considerando o índice de desenvolvimento humano dos municípios (IDHM) da 

RGIM-GV em 2010, temos que apenas Governador Valadares (0,727) foi classificado 

como possuindo alto desenvolvimento humano. Os municípios de Nacip Raydan e 

São José da Safira apresentaram IDHM entre 0,50 e 0,59, o que os colocavam na 

categoria com baixo desenvolvimento humano. Todos os demais 23 municípios se 

caracterizavam por possuírem um índice de desenvolvimento humano médio, com 

valores variando entre 0,60 e 0,69. De uma forma geral, como pode ser observado na 

Tabela 1, houve uma considerável melhora nos seus indicadores sociais da RGIM-GV 

entre 1991 e 2010. Em 1991, com exceção de Governador Valadares, cujo IDHM o 

classificava na faixa de baixo desenvolvimento humano, os demais 25 municípios da 

sua região imediata se enquadravam no perfil de municípios com muito baixo índice 

de desenvolvimento humano.  

 

  



20 

 

 

Tabela 1 - Região Geográfica Imediata de Governador Valadares: Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM), 1991, 2000 e 2010 

Município 
Ano 

1991 2000 2010 

Alpercata 

Capitão Andrade 

Conselheiro Pena 

Coroaci 

Divino das Laranjeiras 

Engenheiro Caldas 

Fernandes Tourinho 

Frei Inocêncio 

Galileia 

Goiabeira 

Gonzaga 

Governador Valadares 

Itanhomi 

Jampruca 

Marilac 

Mathias Lobato 

Nacip Raydan 

Santa Efigênia de Minas 

São Geraldo da Piedade 

São Geraldo do Baixio 

São José da Safira 

Sardoá 

Sobrália 

Tarumirim 

Tumiritinga 

Virgolândia 

0,374 

0,304 

0,411 

0,338 

0,400 

0,416 

0,339 

0,426 

0,370 

0,342 

0,285 

0,508 

0,375 

0,342 

0,351 

0,390 

0,338 

0,274 

0,316 

0,337 

0,338 

0,346 

0,334 

0,363 

0,358 

0,390 

0,549 

0,494 

0,578 

0,501 

0,594 

0,547 

0,507 

0,528 

0,531 

0,529 

0,436 

0,635 

0,531 

0,469 

0,465 

0,520 

0,466 

0,437 

0,459 

0,498 

0,461 

0,521 

0,510 

0,525 

0,468 

0,486 

0,646 

0,624 

0,662 

0,626 

0,661 

0,644 

0,646 

0,648 

0,654 

0,647 

0,606 

0,727 

0,650 

0,609 

0,615 

0,612 

0,585 

0,607 

0,600 

0,630 

0,583 

0,636 

0,631 

0,633 

0,626 

0,620 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 

 

Com relação aos indicadores educacionais, a taxa de escolarização de crianças 

e adolescentes com idade entre 6 a 14 anos de idade, em 2010, era de 97,2%, o que 

colocava Governador Valadares na 541ª posição em relação aos municípios mineiros 

(853), na 3.382ª entre os do país (5.570) e 16º em sua região geográfica imediata (26). 

Em 2017, o índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente aos anos 

iniciais do ensino fundamental, na rede pública, foi 6,1, colocando o município na 

posição 510, dentro do estado de Minas Gerais e 1.900 no país. Entre os 26 

municípios, que compõem a RGIM-GV, ocupava apenas a 9ª posição. Com relação 

ao IDEB referente aos anos finais do ensino fundamental (4,1), a posição do município 

é ainda pior, ficando em 10º dentro de sua região geográfica imediata, 621ª no estado 
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e 3.402ª no país. Em Governador Valadares havia, no ano de 2018, 111 

estabelecimentos de ensino fundamental e 46 de ensino médio, contando com a 

atuação de 2.012 e 843 professores, respectivamente. No mesmo ano, o número de 

matrículas no ensino fundamental foi de 34.742 e, no ensino médio, 11.094. 

Dessa forma, os motivos apresentados demonstram que o papel da Univale, 

única IES privada comunitária no perfil de Universidade com credenciamento na 

região, é fundamental para o desenvolvimento local e regional, dada a influência do 

município onde está instalada, suas atividades de extensão e pesquisa, bem como 

possibilidade de contribuição efetiva que vise o desenvolvimento regional, com 

contribuição econômica e principalmente social para a população atendida. 

A Univale oferta a pós-graduação stricto sensu, não apenas como uma 

necessidade legal, mas como um objetivo estratégico para cumprir o ideal dos 

instituidores. Essa grande extensão territorial mencionada acima se encontra 

relativamente desprovida de meios adequados para ter acesso à formação 

universitária no nível da pós-graduação stricto sensu. 

Atualmente, a instituição oferta os cursos de graduação em quatro núcleos: 

Núcleo da Saúde; Núcleo das Ciências e Tecnologia; Núcleo da Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas, e ainda oferece projetos de 

pesquisa/extensão e cursos de pós-graduação, Lato Sensu; um curso Stricto Sensu 

na área interdisciplinar, aprovado pela CAPES em Gestão Integrada do Território - 

GIT; um Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER com a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC na área também interdisciplinar em Ciências 

Humanas, que visa qualificar ao corpo docente da Universidade e criar estratégias de 

consolidação da pesquisa que permita nos próximos anos propor outros Programas 

Stricto Sensu. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale oferta a pós-graduação stricto 

sensu, não apenas como uma necessidade legal, mas como um objetivo estratégico 

para cumprir o ideal dos instituidores. Essa grande extensão territorial mencionada 

acima se encontra relativamente desprovida de meios adequados para ter acesso à 

formação universitária no nível da pós-graduação stricto sensu. Além disso, a 

Universidade vem buscando parcerias e convênios por meio do programa de 

doutorado interinstitucional - DINTER com outras instituições na perspectiva de 

viabilizar a formação de um grupo de doutores capaz de alavancar a pós-graduação 

stricto sensu na instituição. Nesse sentido, obtivemos êxito na aprovação junto à 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES para a 

oferta de um doutorado interinstitucional em parceria com a Universidade Federal de 

Santa Catarina na área interdisciplinar em ciências humanas, encontrando-se este em 

andamento. 

Em 2017 a Universidade Vale do Rio Doce - Univale foi credenciada pela 

Portaria MEC Nº 820/2017 e portaria SERES Nº 918/2017, para a oferta de cursos de 

graduação e Pós-graduação na modalidade a distância. Na proposta da Educação a 

Distância adotada pela Universidade Vale do Rio Doce - Univale, busca-se oferecer 

ao estudante um processo de interação e comunicação que permita a construção do 

conhecimento por meio da colaboração e cooperação de todos os integrantes do 

curso, utilizando-se da aprendizagem significativa. Para facilitar a utilização dessa 

metodologia, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale adota a plataforma Moodle 

como Ambiente Virtual de Aprendizagem, na qual estudantes e professores podem ter 

acesso aos conteúdos das aulas, às atividades propostas e a ferramentas para 

interação. 

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

por fatores históricos e geográficos preocupantes, especialmente a dificuldade de 

manter uma dinâmica de desenvolvimento compatível com os ritmos estadual e 

nacional. O quadro regional exige um esforço conjunto para responder ao desafio de 

(re)criar e de alterar o curso dos acontecimentos na direção do atendimento à 

legislação educacional. Somos uma região do interior de Minas Gerais, que enfrenta 

graves problemas estruturais decorrentes da formação histórica do território, 

intensamente agravados pelo desastre socioambiental causado pela Samarco 

Mineração S.A, empresa pertencente às maiores mineradoras globais (Vale S.A. e 

BHP Billiton). A abrangência da polarização de Governador Valadares cobre uma 

extensa área que inclui a Mesorregião do Rio Doce, do qual faz parte o chamado Vale 

do Aço, a Mesorregião dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, a Microrregião de 

Colatina, além de alguns municípios do sul da Bahia.  

Justamente por isso que, além da mantença da Universidade Vale do Rio Doce 

- Univale, a FPF mantém a Univale TV, um canal de televisão educativo e de 

interlocução com a comunidade. Possui convênio com mais de 450 (quatrocentas e 

cinquenta) empresas concedentes de estágio para os estudantes dos diversos cursos 

de todas as áreas de ensino da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e ETEIT.  



23 

 

 

A fundação mantenedora oferta também o Programa de Bolsas para Demanda 

Individual – BDI para atendimento aos estudantes de baixa renda; participa do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI e do Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES; tem um programa institucional para oferta de bolsas/descontos de 

10% (dez por cento) para membros do mesmo grupo familiar (inclusive para o curso 

de Medicina) e estudantes oriundos de escola pública; oferta um desconto antecipado 

como estímulo – desconto de 5% (cinco por cento) no valor da mensalidade a todos 

os estudantes de graduação e pós-graduação que efetuem o pagamento até o dia 1º 

de cada mês, proporcionando a sustentabilidade financeira. Oferta desconto de 25% 

(vinte e cinco por cento) aos egressos da instituição para cursos de pós-graduação. 

Desconto de 50% (cinquenta por cento) para a segunda graduação para egressos da 

Univale e Eteit e 25% (vinte e cinco por cento) para egressos de outras IES. Alunos 

com 60 anos de idade ou mais, tem 65% (sessenta e cinco por cento) de desconto 

nos cursos de graduação (exceto Medicina). A instituição possui ainda convênios com 

diversos parceiros para concessão de desconto de 10% (dez por cento) a associados 

e convênio para financiamento estudantil com o Banco Bradesco, Banco Santander e 

com a cooperativa de crédito UNICRED para todos os cursos de graduação. Há ainda 

as bolsas de desconto concedidas por meio do Sindicato dos professores e do 

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Nordeste Mineiro para os 

sindicalizados e seus filhos. A instituição concede também aos seus funcionários 

estudantes uma bolsa de demanda individual de percentual variado. 

Acrescente-se a isso uma rede de cerca de 40 (quarenta) serviços e atividades 

para apoio ao processo ensino-aprendizagem, além de contratar, anualmente, o 

seguro de acidentes pessoais para todos os estudantes, com cobertura de 24 horas, 

em todo o território nacional e internacional. 

A FPF e a Universidade Vale do Rio Doce - Univale desempenham um 

importante papel na manutenção e preservação dos valores sociais e culturais do 

município de Governador Valadares e região, por meio dos cursos ofertados, da 

pesquisa e extensão que certamente colaboram para o desenvolvimento econômico 

e social desses lugares. 

As relações estabelecidas entre a Univale e a Fundação Percival Farquhar, 

desde sua instituição, estão alicerçadas no Estatuto e Regimento Geral da Univale, 

os quais definem que a instituição goza de autonomia didático-científica, 

administrativa, disciplinar e de gestão financeiro-patrimonial. 



24 

 

 

Na condição de Universidade comunitária, cabe à mantenedora a 

responsabilidade de, perante as autoridades públicas e perante o público em geral, 

tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da 

lei, do Estatuto e do Regimento Geral da UNIVALE, a liberdade acadêmica dos corpos 

docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e consultivos.  

Criada e mantida pela Fundação Percival Farquhar, a Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale possui uma densa estrutura acadêmica, colocada a serviço da 

consolidação de sua missão. Mantêm cursos de graduação, cursos de extensão em 

diversas áreas do conhecimento, cursos de pós-graduação um curso de Pós-

graduação Stricto Sensu na área interdisciplinar. O Programa de Pós-graduação 

Stricto Sensu, Gestão Integrada do Território – GIT que teve início em 2008 é 

constituído por uma proposta interdisciplinar inovadora, o que garante à Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale um diferencial no atendimento à formação continuada na 

região.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale em parceria com a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC – ofereceu, no segundo semestre de 2017 o 

programa de Doutorado Interinstitucional em Ciências Humanas – DINTER/CAPES. 

O Doutorado Interinstitucional – DINTER – são turmas de doutorado conduzidas por 

uma instituição promotora nas dependências de uma instituição de ensino e pesquisa 

receptora, localizada em regiões, no território brasileiro ou no exterior, afastadas de 

centros consolidados em ensino e pesquisa. As turmas estão vinculadas a programas 

de Pós-graduação nacionais recomendados e reconhecidos com nota igual ou 

superior a 5. A instituição promotora é responsável por garantir o nível de qualidade 

das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas por seu programa de Pós-

graduação na instituição receptora. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale busca seu aprimoramento 

continuamente, objetivando manter a qualidade do ensino, promovendo a atualização 

do corpo docente e ofertando uma infraestrutura diferenciada que disponibiliza a cada 

curso laboratórios e recursos pedagógicos necessários à otimização do processo 

ensino-aprendizagem.  

Em seu processo educacional, a instituição busca se desdobrar tanto nas 

dimensões de transmissão da cultura e do conhecimento, quanto à construção das 

potencialidades das pessoas que compõem a comunidade acadêmica; nas críticas 

acerca do contexto, nas possibilidades e necessidades de modificação da realidade 
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social; tudo isso, acaba por modificar, mobilizar, sensibilizar os usos e costumes de 

um povo em prol do bem coletivo. 

Com funcionamento em dois campi universitários no município de Governador 

Valadares/MG onde está localizada, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

possui uma rede de serviços comunitários em espaços próprios,  tendo dentre outros 

espaços, a Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz e a Biblioteca Setorial, ambas com um 

acervo constituído de materiais em diversos formatos, que abrange os vários campos 

do conhecimento, com concentração nas áreas dos cursos ministrados na instituição 

além de uma eficiente base de dados que pode ser consultada por meio da internet.  

Segundo os Referenciais para a construção de uma Política Nacional de 

Extensão nas Instituições Comunitárias de Ensino Superior, a Extensão Universitária 

se caracteriza como um 

conjunto de ações de caráter interdisciplinar e multidisciplinar, articulando os 

saberes produzidos na vida acadêmica e na vida cotidiana das populações, 

para compreensão da realidade e busca de respostas aos seus desafios. 

Assim, promove a disseminação do conhecimento acadêmico, por intermédio 

do diálogo permanente com a sociedade (FOREXT, p.15, 2013). 

 

Diante desta compreensão, a Universidade Vale do Rio Doce, concebe a 

extensão como espaço de relação com a comunidade, onde possibilita a formação 

profissional e se habilita, cada vez mais, como espaço privilegiado de produção do 

conhecimento, diálogo e intervenção. Esse conjunto de ações se articula em busca 

da superação de diversos problemas como as desigualdades, promovendo, entre 

outros, o desenvolvimento local e regional. 

Na Univale, essa intervenção acontece por meio das ações de extensão, como 

Programas, Projetos, ações de disciplinas e Áreas de Prestação de Serviço. Seus 

proponentes buscam compreender as demandas da comunidade, promovendo um 

constante diálogo com esta. Por meio de planejamento, pautado em estudos teóricos 

e demandas provenientes da própria comunidade, os professores e alunos in loco 

aprendem na prática como intervir nas questões apresentadas. Essas atuações 

podem ser comprovadas por intermédio dos programas e projetos ofertados, os quais 

afirmam e reforçam o seu papel enquanto universidade comunitária e socialmente 

responsável. 

Ganha a Universidade, que dá sentido social ao conhecimento, e oferece aos 

seus alunos a partir da participação nas ações extensionistas uma dimensão prática 

do saber, muito mais do que se tivesse ficado somente preso às bibliotecas e salas 
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de aula. Ganha a comunidade que é atendida em suas necessidades, no intuito de 

melhorar a qualidade de vida e promover a sua organização política e social. 

A Universidade Vale do Rio Doce- Univale possui diversas Clínicas 

Odontológicas que atendem a comunidade por intermédio de programas de atenção 

específica aos idosos (Odontogeriatria), às gestantes e aos bebês (Bebê Clínica), e o 

Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial – PAOPE, 

considerado referência nacional e internacional em atendimento a pacientes especiais 

e conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. Possui um Ambulatório 

de Lesões, também unidade de referência para toda a região, oferecendo atendimento 

à comunidade no diagnóstico, acompanhamento, tratamento e na prevenção de 

feridas. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem ainda como diferencial uma 

estrutura completa para a prática de esportes denominada Centro Esportivo Univale 

– CEU. Nesse espaço, o Curso de Educação Física atende crianças de família de 

baixa renda dos bairros vizinhos, na faixa etária entre 12 e 17 anos, na Escola de 

Esportes nas modalidades de Tênis e Futebol.  

Além disso, a Universidade Vale do Rio Doce possui auditórios nos dois Campi, 

com ambientes multimídia climatizados e confortáveis para a realização de eventos 

acadêmicos; o Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva, com capacidade para cerca 

de 700 (setecentas) pessoas, que abriga grandes eventos e atividades culturais; o 

Centro de Feiras e Eventos Vicente Guabiroba– Unicentro, onde são realizados 

grandes eventos da cidade, como a Mostra Empresarial do Leste Mineiro – Expoleste. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem ainda o Centro de Fisioterapia, 

com uma moderna estrutura, para atender a pacientes da comunidade. Há também o 

Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia – CAIGE, programa 

que tem caráter interdisciplinar, que visa promover, por meio da atenção 

multidisciplinar e capacitada, qualidade de vida e bem-estar aos idosos da região.  

O Serviço de Psicologia Aplicada – SPA realiza atendimentos de baixo custo a 

adultos, crianças e famílias, além de orientação vocacional, psicologia escolar e 

jurídica. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui convênio com a Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, por meio do qual a instituição realiza um trabalho de 

humanização no atendimento psicológico inicial dos familiares das vítimas que 

chegam ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares. O atendimento é 

feito pelos estudantes do curso de Psicologia, sob supervisão dos professores.  
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O Escritório de Assistência Judiciária – EAJ, os núcleos do Juizado de 

Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos – CEJUS são espaços em que a comunidade encontra apoio e 

esclarecimento para conduzir questões legais e jurídicas, dentre outras.  

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) é um ambiente 

inovador criado com o propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio 

acadêmico e promover o desenvolvimento social e econômico da microrregião de 

Governador Valadares. O NUVEM tem como objetivo gerir a política de inovação 

tecnológica da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, fomentando o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares de inovação que satisfaçam as 

demandas sociais, econômicas e tecnológicas da região.  

O Espaço Integrador dos Cursos do Núcleo de Ciências e Tecnologia – ELO 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale constitui-se em um ambiente de apoio 

na formação de estudantes e na formação docente que visa ampliar a inserção dos 

cursos do Núcleo de Ciências e Tecnologia, além de ser um espaço de fomento das 

discussões sobre a formação profissional na comunidade valadarense e na região. 

O Escritório Modelo é uma iniciativa do Curso de Arquitetura e Urbanismo em 

parceria com os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental e 

Engenharia Elétrica com a finalidade de dar suporte e complementação às atividades 

acadêmicas dos cursos, unificando atividades de ensino, pesquisa e extensão, além 

de possibilitar estágios aos discentes na área de Arquitetura e Urbanismo e das 

Engenharias. Esse espaço tem como objetivo principal o aprimoramento da formação 

e desenvolvimento de habilidades nas áreas ligadas aos cursos envolvidos mediante 

realização de atividades de estudo, pesquisa, consultoria, assessoria e serviços 

tecnológicos no desenvolvimento de projetos no âmbito de convênios ou parcerias 

que possibilitem o contato dos estudantes com a comunidade externa e vivências 

profissionais, orientados por docentes.  

Por tudo isso, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale/FPF traz a tradição 

de mais de cinquenta anos de atuação no Ensino Superior, refletindo a qualidade do 

ensino ofertado na ocupação, pelos egressos, de importantes postos de trabalho com 

uma atuação profissional e cidadã relevante e reconhecida tanto na região em que se 

insere como em todo o país. A instituição busca continuamente, como entidade 

educadora, mediar e promover reflexões sobre como utilizar o conhecimento para a 
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elaboração de estratégias na promoção da saúde, da paz e do bem-estar de toda a 

comunidade regional.   

 

 

1.3  IDENTIDADE CORPORATIVA

 

Missão Institucional:

Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais 

competentes, éticos e comprometidos com o desenvolvimento humano e regional. 

Visão Institucional:

Ser referência como instituição educacional inovadora, comunitária e inclusiva.

Valores Institucionais: 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem como valores o compromisso 

com: 

I. A excelência na formação. 

II. A responsabilidade social e ambiental. 

III. Comportamento ético. 

IV. Transparência na comunicação. 

V. Respeito à vida e à pluralidade. 

VI. Resiliência. 

VII. Empatia. 

VIII. Cuidado com as pessoas. 

Negócio 

A transformação de vidas por meio da educação. 

 

 

1.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale, para efeitos de sua administração, 

compreende a estrutura organizacional a seguir:  

 

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS  

a) Conselho Universitário – CONSUNI. 

b) Colegiado de Curso. 
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ÓRGÃOS AVALIATIVOS E PROPOSITIVOS  

a) Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE.  

 

ÓRGÃOS EXECUTIVOS  

a) Reitoria. 

b) Pró-Reitoria de Graduação. 

c) Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão.  

d) Assessoria de Graduação. 

e) Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu.  

f) Assessoria de Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu.  

g) Assessoria Administrativa. 

h) Coordenação de curso. 

 

De acordo com o disposto em seu Estatuto, a Fundação Percival Farquhar – 

FPF, Entidade Mantenedora, zela pela observância das finalidades propostas neste 

documento e pela orientação da Universidade Vale do Rio Doce - Univale. 

Responsabiliza-se pela aprovação da proposta orçamentária, prestação de contas, 

administração e aprovação da criação de instâncias administrativas, acadêmicas e de 

apoio, dentre outras atividades.  

A estrutura organizacional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

descrita em seu regimento geral e estatuto é dinâmica e flexível, concebida como um 

meio para o cumprimento de sua missão e consecução dos objetivos e metas 

propostos, estando em constante processo de revisão e atualização. 

Nos termos de seu Regimento interno, o Conselho Universitário – CONSUNI, 

órgão superior de caráter normativo e deliberativo em todos os assuntos acadêmicos 

e administrativos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é composto pelo reitor, 

na qualidade de presidente nato; pelos pró-reitores; assessores; coordenações de 

todos os cursos de graduação; representantes do corpo docente dos cursos 

presenciais e a distância; representantes discentes, técnico-administrativos, da 

mantenedora e também da comunidade externa, uma vez que se constituiu instituição 

comunitária.  

Outro órgão deliberativo em matéria acadêmica operacional, administrativa e 

disciplinar existente na estrutura organizacional da Univale é o Colegiado do Curso, 
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composto pelo coordenador como seu presidente; por docentes que ministram aulas 

no curso, resguardadas as áreas de formação; representante discente; representante 

da comunidade externa e por tutor em caso de curso ofertado na modalidade a 

distância.    

No âmbito executivo, reitoria, pró-reitorias, assessorias e coordenações de 

cursos são os órgãos da administração superior. Os cursos são as unidades 

constitutivas que concentram atividades de ensino, pesquisa e extensão afetas a uma 

área específica do saber. Os setores complementares destinam-se a desenvolver 

atividades concernentes a áreas especializadas, com o intuito de estabelecer 

interação entre instituição e comunidade (interna e externa). Há ainda, setores 

constitutivos e complementares vinculados à administração superior ou Diretoria 

Executiva da FPF, aos quais compete o exercício de atribuições normativas e de 

controle.  

A administração em regime participativo é realizada por meio dos diversos 

órgãos colegiados. Os órgãos colegiados são instâncias deliberativas, constituídas 

por representantes do corpo docente, discente e administrativo. Tais órgãos têm as 

seguintes funções: dar auxílio e colaborar àqueles que ocupam cargos do mesmo 

órgão e instância e deliberar sobre projetos, propostas de ação e decisões tomadas 

nas diversas instâncias da estrutura organizacional. Eles se dispõem de forma 

hierarquizada, permitindo que se recorra à instância superior sobre decisões tomadas 

por uma instância inferior. 

A Figura 2 apresenta o organograma institucional, destacando, com base no 

regimento geral, os órgãos da administração central, unidades constitutivas e os 

órgãos colegiados que apoiam essas instâncias, incluindo ainda a Assessoria de 

Gestão da Qualidade, o Gabinete da Reitoria, a  Ouvidoria, o Comitê de Ética e 

Pesquisa, a Assessoria Administrativa, a Comissão Própria de Avaliação – CPA, o 

Núcleo de Educação a Distância – NEAD e ainda, o Núcleo de Internacionalização e 

o Centro de Empregabilidade e Oportunidade – CEO, esses dois últimos órgãos 

criados pelo Conselho Universitário em 2021.   

Além dos órgãos descritos no organograma, a Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale possui diversas unidades complementares ligadas aos setores, às 

coordenações e assessorias, destinadas ao desenvolvimento de atividades 

concernentes a áreas especializadas, visando estabelecer interação entre instituição 
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e sociedade.  Essas unidades complementares são apresentadas ao longo do 

documento, junto ao detalhamento de suas principais unidades.   

 

Figura 2 - Organograma da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

 

Fonte: PDI – UNIVALE (2020-2024) 
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1.4.1 Núcleo das Ciências e Tecnologia 

 

A organização dos cursos de graduação da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale em 04 (quatro) Núcleos – Núcleo da Saúde, Núcleo das Ciências e 

Tecnologia, Núcleo da Comunicação e Humanidades e Núcleo das Licenciaturas – foi 

concebida a partir do reconhecimento da complexidade dos fenômenos a serem 

analisados e para os quais se buscam respostas, seja de natureza prática (como 

mudanças ambientais, garantia da saúde como um bem coletivo, avanço tecnológico, 

formação humana, diferenças culturais, desigualdades sociais, estabelecimento de 

políticas públicas etc.), ou teórica.  Tais fenômenos exigem um diálogo interdisciplinar 

entre os diferentes campos de conhecimento e o fortalecimento desses campos, para 

a busca de respostas no âmbito da produção do conhecimento e da inserção 

comunitária.   

O Núcleo das Ciências e Tecnologia, ao qual pertence o curso de Engenharia 

Civil na modalidade a distância, congrega os seguintes cursos: Agronomia; Arquitetura 

e Urbanismo; Engenharia Civil na modalidade presencial; Engenharia Civil e 

Ambiental; Engenharia Elétrica; Sistemas de Informação e Curso Superior de 

Tecnologia em Agronegócio. A diretriz norteadora desse núcleo que congrega as 

ciências exatas e agrárias é o reconhecimento sobre a importância da inovação e da 

tecnologia a serviço do bem comum.  

 

 

1.5 PERFIL GERAL DO EGRESSO DA UNIVALE  

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale propicia aos seus graduandos uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-os para o exercício 

profissional em seu campo de atuação. Para tal, o egresso deve apresentar autonomia 

intelectual; capacidade de aprendizagem continuada; atuar positivamente nas 

transformações da sociedade, com capacidade para aprendizagem autônoma, 

dinâmica, inovadora e flexível, em consonância com as novas demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho. 

O egresso, também, deverá demonstrar as seguintes habilidades e 

competências, articulada com as necessidades locais e regionais: 
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I. conduta pautada na ética e preocupação com as questões sociais e 

ambientais, patrimoniais e culturais; 

II. capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa; 

III. atuação propositiva na busca de soluções para as questões apresentadas 

pela sociedade; 

IV. capacidade de comunicação e expressão em língua nacional; 

V. capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas; 

VI. capacidade de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos 

processos acadêmicos de aprendizagem e nas atividades laborais; 

VII. busca constante por aprimoramento científico e técnico; 

VIII. domínio de técnicas essenciais à produção e à aplicação do conhecimento; 

IX. trabalho integrado e contributivo em equipes inter e transdisciplinares; 

X. atuação profissional com respeito ao meio ambiente; 

XI. capacidade para promover e respeitar os Direitos Humanos. 

 

 

1.6 CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 

1.6.1 Indicadores demográficos, sociais e educacionais 

 

O município de Governador Valadares, localizado no estado de Minas Gerais, 

dá nome às regiões geográficas intermediária e imediata nas quais está situado. A 

Região Geográfica Intermediária de Governador Valadares agrega 58 municípios 

distribuídos em quatro regiões geográficas imediatas: Aimorés–Resplendor; 

Guanhães; Governador Valadares e Mantena. Sua população, segundo os dados do 

Censo Demográfico de 2010 era de 746.614 habitantes, sendo estimada, para o ano 

de 2020, em 774.437 habitantes (IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação 

de População e Indicadores Sociais - COPIS. Estimativas da população residente no 

Brasil e Unidades da Federação com data de referência em 1º de julho de 2020). 

Governador Valadares localiza-se na mesorregião do Vale do Rio Doce, que 

agrega 102 municípios (IBGE a, s.d.), abrangendo uma área física de 2.342,32 km2. 

Sua localização, do ponto de vista geoeconômico, é considerada estratégica devido a 

sua equidistância das cidades de: Belo Horizonte (311 km), Vitória (420 km), Rio de 

Janeiro (580 km), São Paulo (891 km) e Brasília (1.045 km). O município tem status 
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de polo regional, sendo referência em várias áreas, como educação e saúde (PMAS, 

2017, IBGE, 2010). 

Governador Valadares, além de ser o maior em extensão territorial, também é 

o município mais populoso tanto na região geográfica intermediária quanto da região 

geográfica imediata da qual faz parte e dá nome. Abrangendo uma área de 2.342,32 

km2, possuindo uma população de 263.689 habitantes e uma densidade demográfica 

de aproximadamente 113 habitantes por km2, segundo os dados do Censo 

Demográfico de 2010, Governador Valadares era então o 9º município mais populoso 

do estado de Minas Gerais e 91º do país. A sua população representava 35,3% da 

população da região geográfica intermediária da qual faz parte e 60,9% da população 

da região imediata. Com uma população estimada, no ano de 2020, de 281.046 

habitantes, o peso da sua população permaneceu praticamente o mesmo, 

representando essa 36,3% da população de sua região geográfica intermediária e 

61,7% de sua região imediata. Governador Valadares é a nona maior cidade do estado 

de Minas Gerais e o maior município dessa mesorregião, com uma população de 

1.620.993 habitantes. 

Destaca-se ainda que a cidade faz conexão de diversas regiões do país, como 

apresentado na figura 3, tendo em vista sua localização em um entroncamento 

rodoferroviário, sendo entrecortada por três rodovias federais – BR 116, que liga as 

regiões Nordeste e Sul; BR 381 que une os estados do Espírito Santo, São Paulo e 

Minas Gerais; e BR 259 que interliga Minas Gerais ao Espírito Santo – e pela Estrada 

de Ferro Vitória-Minas, que opera o trem de passageiros diário que faz a ligação entre 

as regiões metropolitanas de Belo Horizonte/MG e Vitória/ES e faz transporte de 

produtos como minério de ferro, aço, soja, calcário, entre outros (FERREIRA, 2019). 
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Figura 3 -  Mapa de localização do Município de Governador Valadares 

 
Fonte: DEER/MG (2019)1 

 

Com uma população predominantemente urbana (96%), segundo os dados do 

último censo, o município de Governador Valadares apresentou uma taxa anual de 

crescimento populacional de 0,65% entre os censos de 2000 e 2010 (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Taxa Geométrica Anual de Crescimento Populacional (TCP) de Governador Valadares 
entre 1970 e 2010 

Ano População TCP 

2010 263.689 0,65 

2000 247.131 0,78 

1991 230.524 1,48 

1980 196.117 1,93 

1970 162.020 *** 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

 

Situado em uma planície cercada por serras e cortada pelo sinuoso rio Doce, o 

município progressivamente desenvolveu o setor de prestação de serviços. O produto 

interno bruto (PIB) do município ultrapassou, no ano de 2010, a cifra de R$ 3,0 bilhões 

de reais, apresentando um PIB per capita de R$11.407,00, enquanto o PIB per capita 

                                            
1 Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Disponível em: 

<http://www.deer.mg.gov.br/transportes/mapa-rodoviario>. Acesso em out. 2019. 
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da microrregião de Governador Valadares foi de R$9.511,00. O valor adicionado ao 

PIB pelo setor de serviços representou 78,3% do PIB do município e 59,6% do PIB da 

microrregião, o que reforça a posição de Governador Valadares como cidade polo 

(TABELA 3). 

 

Tabela 3 – Região Geográfica Imediata de Governador Valadares: valor adicionado bruto total e por 
setores de atividade e PIB per capita – 2018  

Nome do 
município 

Valor adicionado bruto, a preços correntes (R$1.000,00) PIB per 
capita  

(R$ 1,00) 
Agropecuária Indústria Serviços Administração 

pública 
Total 

 Alpercata 4.436,08 6.747,61 30.180,37 32.789,75 74.153,82 10.644,77 

 Capitão Andrade 3.742,43 2.068,62 13.409,99 26.765,85 45.986,89 8.755,54 

 Conselheiro Pena 26.180,70 16.344,20 126.301,58 98.406,82 267.233,30 12.474,09 

 Coroaci 20.460,58 12.272,44 29.372,23 44.032,33 106.137,57 10.900,15 

 Divino das 
Laranjeiras 

4.301,24 2.879,40 15.807,83 23.528,09 46.516,55 9.710,65 

 Engenheiro 
Caldas 

6.242,18 5.143,22 49.111,05 47.589,82 108.086,28 10.464,07 

 Fernandes 
Tourinho 

2.848,30 6.694,58 11.145,17 17.152,13 37.840,17 11.626,24 

 Frei Inocêncio 5.497,48 10.788,14 42.476,61 36.429,04 95.191,26 10.640,18 

 Galiléia 8.780,79 11.211,39 30.577,46 31.030,50 81.600,13 12.480,00 

 Goiabeira 3.099,22 1.320,73 14.068,66 17.664,44 36.153,05 11.478,87 

 Gonzaga 3.451,44 2.259,41 15.492,30 27.977,51 49.180,65 8.321,54 

 Governador 
Valadares 

30.362,55 629.160,78 3.646.699,84 1.281.973,03 5.588.196,19 22.278,79 

Itanhomi 8.588,73 6.577,18 45.927,14 50.625,50 111.718,55 9.486,02 

 Jampruca 14.603,59 2.323,74 11.673,09 24.815,98 53.416,40 10.150,22 

 Marilac 5.563,31 1.836,83 12.003,82 20.783,30 40.187,26 10.076,14 

 Mathias Lobato 2.568,03 1.483,40 9.629,34 17.612,04 31.292,82 10.142,25 

 Nacip Raydan 2.486,21 1.036,31 7.478,11 16.880,07 27.880,70 8.882,73 

 Santa Efigênia de 
Minas 

7.664,56 1.615,61 12.436,12 21.375,80 43.092,10 10.031,52 

 São Geraldo da 
Piedade 

3.078,37 900,23 11.217,46 19.845,39 35.041,44 9.044,73 
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 São Geraldo do 
Baixio 

4.082,84 1.744,17 11.883,31 19.867,08 37.577,40 9.860,70 

 São José da 
Safira 

1.511,48 2.245,22 11.952,61 21.317,34 37.026,65 9.057,75 

 Sardoá 8.573,01 2.206,83 19.763,37 28.019,48 58.562,69 9.815,78 

 Sobrália 5.012,53 2.516,21 17.295,67 26.084,80 50.909,21 9.445,23 

 Tarumirim 12.220,54 7.308,95 59.448,61 59.243,33 138.221,42 10.076,86 

 Tumiritinga 7.460,49 2.383,76 16.369,24 27.899,50 54.112,99 8.351,16 

 Virgolândia 5.782,77 1.756,81 13.725,48 24.763,69 46.028,75 8.764,88 

 Total 208.599,44 742.825,75 4.285.446,46 2.064.472,60 7.301.344,24 17.672,97 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). PIB municipal – 

2010-2018. 
 

A tabela 3 deixa claro o pouco dinamismo econômico da RGIM-GV. O valor do 

seu PIB, no ano de 2018, foi de aproximadamente 7,3 bilhões de reais, sendo que o 

valor adicionado bruto pelo setor da indústria representou 10,2% desse total, enquanto 

o da agropecuária contribuiu apenas com 2,9%. O valor adicionado bruto pela 

administração pública – defesa, educação e saúde públicas, além da seguridade 

social – representou 28,8% do PIB total e pelo setor de serviços foi de 58,7%. Cabe 

ressaltar que, considerando os 26 municípios de forma isolada, temos que em 21 

(80,8%) a administração pública foi o setor que mais contribuiu para o PIB municipal. 

Os outros cinco municípios apresentaram os serviços como principal setor a contribuir 

para o PIB, sendo eles: Conselheiro Pena (47,1%), Engenheiro Caldas (45,4%), Frei 

Inocêncio (44,6%), Governador Valadares (65,3%) e Tarumirim (43,0%). O PIB per 

capita da RGIM-GV foi de R$17.762,97, apresentando um valor médio, por município, 

de R$10.498,49.  

Considerando apenas os dados do município de Governador Valadares, temos 

que o seu PIB total em 2018 foi de aproximadamente 5,6 bilhões de reais. Para além 

da grande participação de seu PIB no da região imediata da qual faz parte (76,5%), já 

destacado anteriormente, temos que valor adicionado bruto pelo setor da indústria foi 

baixo, representando 11,3% do PIB municipal, e o adicionado pelo setor agropecuário 

representou apenas 0,5%, logo o setor de serviços agregado com a administração 

pública foi responsável por quase 90,0% do PIB municipal. O seu PIB per capita foi 

de R$22.278,79, o maior de sua região geográfica imediata e ocupando 202ª posição 
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entre 853 municípios do estado de Minas Gerais e a 2.106ª entre 5570 municípios 

brasileiros. 

Vale ressaltar que, em 2018, Governador Valadares possuía 7.534 empresas 

em atividade e 22,1% de sua população ocupada, sendo o salário médio mensal 

equivalente a 2,1 salários-mínimos, o que o colocava na posição 117 entre os 

municípios de Minas Gerais e 1.693 no país.    

Fundamenta-se, economicamente na área de comércio, indústria, serviços, 

agronegócios e com ascensão no segmento da construção civil. A predisposição 

econômica orienta a oferta de cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

otimizando os resultados a partir da necessidade local e regional de formação 

profissional, propiciando melhoria nos índices de desenvolvimento social. 

Acrescente-se que o município é sede da Comarca, possuindo diversos órgãos 

do Poder Judiciário como Fórum da Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do 

Trabalho, Juizados Especiais, Ministério Público, Procuradorias Estadual e Federal e 

Defensoria Pública. 

A região constituída pelo município de Governador Valadares e os municípios 

do seu entorno se destaca, em âmbito nacional e internacional, como uma região 

privilegiada para o estudo da migração internacional. O Censo Demográfico Brasileiro 

de 2010 aponta que o município ocupa a sétima posição entre os dez municípios 

brasileiros com maior número de pessoas residindo no exterior. Se considerarmos a 

taxa de emigração internacional (por mil habitantes), o que nos dá o peso relativo do 

fenômeno, todos os dez municípios com maior taxa se encontram dentro de um raio 

de aproximadamente 100 quilômetros de Governador Valadares. O destaque da 

região em relação a esse tema tem levado a Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

a receber pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, vindos de 

outras instituições de Ensino Superior - IES brasileiras e do exterior – principalmente 

Estados Unidos e Portugal – interessados em estudar este complexo objeto de 

pesquisa.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, por meio do Mestrado 

Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território tem desenvolvido estudos relativos 

a esse fenômeno, com destaque no cenário nacional e internacional e têm sido, 

também responsável pelo estabelecimento de importantes parcerias, como as 

realizadas com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Universidade do Estado 
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de Santa Catarina (UDESC), Universidade de Lisboa (Portugal), Universidade de 

Boston (EUA), Universidade Ca’ Foscari de Veneza (Itália).  

No plano educacional, conforme dados divulgados pelo sítio eletrônico do 

Ministério da Educação, orientadores da elaboração dos Planos Municipais de 

Educação2, vigência 2015-2024, o município apresenta um índice percentual de 

97,2% de crianças e adolescentes matriculados no Ensino Fundamental, o que 

significa, praticamente, a universalização dessa etapa da Educação Básica. 

Entretanto, enfrenta como desafios a universalização do atendimento à Educação 

Infantil e ao Ensino Médio, e a conclusão do mesmo por parte dos estudantes. 

Acompanhando os índices nacionais o município enfrenta o desafio de manutenção 

dos estudantes no Ensino Médio. A taxa líquida de matrículas nesse nível de ensino 

é de 47,9%, ou seja 83,5% dos estudantes se matriculam no Ensino Médio, mas cerca 

da metade desses, não o conclui.(PME/GV 2015).   

O avanço com relação ao Ensino Fundamental, e os desafios com a Educação 

Infantil e o Ensino Médio são compartilhados pelos demais municípios da região do 

Vale do Rio Doce, conforme se pode conferir no sítio eletrônico supracitado. Há ainda, 

conforme os mesmos dados, o desafio de garantia da qualidade da educação básica, 

auferida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

No tocante ao Ensino Superior, as metas do Plano Nacional de Educação 

(PNE), para o decênio 2014-2024 (BRASIL, 2014) indicam a importância da inserção 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale em Governador Valadares e região. A 

meta nacional coloca como desafio a elevação da taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 

cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos (meta 12, do PNE 

2014). 

Alia-se a essa meta, a meta 14 do PNE que indica o desafio educacional para 

o País, Estados e Municípios: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. (BRASIL, 2014). 

Os indicadores educacionais apresentados e outros que podem ser conferidos 

no sítio eletrônico já citado, evidenciam a importância da Universidade Vale do Rio 

                                            
2 pne.mec.gov.br.  Acesso em: 26 ago. 2019. 
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Doce – Univale para contribuição no ensino, pesquisa e extensão com vistas à 

melhoria da realidade educacional no contexto municipal, regional e nacional.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, localizada na região do Vale do 

Rio Doce (VRD), abrange uma população estimada em mais de 1,4 milhões de 

habitantes. Governador Valadares é o polo geoeducacional da região. O adensamento 

demográfico e econômico do Vale do Rio Doce se efetivou entre 1930 e 1970, quando 

se intensificou e consolidou a ocupação das terras cobertas pela floresta tropical (Mata 

Atlântica), no Leste de Minas Gerais. O VRD ocupou um papel importante no processo 

de industrialização do Brasil, com uma economia baseada na exploração dos recursos 

naturais: exportação de minério de ferro, siderurgia, beneficiamento e exportação de 

mica, produção de carvão vegetal, indústria da madeira, agroindústria açucareira e 

aproveitamento dos solos férteis para produção agrícola, para os mercados industriais 

e criação extensiva de gado bovino para os grandes frigoríficos do Rio de Janeiro. 

A característica do crescimento econômico regional foi sua dependência dos 

recursos naturais. Em 1970, quando esses recursos estavam praticamente esgotados, 

teve início o processo de fuga de capitais e esvaziamento demográfico (intensa 

migração para outras regiões do Brasil, para grandes cidades e para o exterior). As 

potencialidades oferecidas pela natureza se converteram nos graves problemas 

ambientais, tais como desaparecimento da floresta (reduzida a 2,5% da cobertura 

original); esgotamento dos solos, com desaparecimento de grande parte das culturas 

agrícolas e aumento da área de solos expostos; redução dramática da fauna; 

comprometimento dos cursos d’água, com grande parte da rede hídrica se tornando 

intermitente e grave situação da qualidade da água do Rio Doce; redução drástica da 

sustentabilidade, forçando o abandono das terras. 

A economia regional apresentou reduzida produtividade da pecuária e 

desapareceu a atividade agrícola de importância. Na economia urbana o quadro foi 

de escassez de capitais, com o excedente de mão de obra obrigado a migrar para 

outras regiões do país. O baixo nível técnico/tecnológico e a reduzida capacidade de 

empreendimento dificultaram as alternativas de desenvolvimento. A lógica da 

economia mundial globalizada reforçou a tendência ao isolamento, deixando a região 

fora do processo de modernização da economia mineira e nacional. No contexto 

marcado pela crise socioambiental, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale firma-

se como fator fundamental para a manutenção da posição polarizadora de 

Governador Valadares. Pelo compromisso comunitário com a região e pela 
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importância no contexto da Ciência e Tecnologia - C&T de Minas Gerais, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale constitui instrumento importante para a 

reconversão econômica da região do Rio Doce e construção de uma nova história, 

fundamentada no princípio da sustentabilidade socioambiental do desenvolvimento e 

na gestão integrada do território. 

 

1.6.2 Indicadores de saneamento ambiental 

 

Em relação às condições de saneamento ambiental, que interferem nas 

condições de saúde e qualidade de vida dos indivíduos, dados do Sistema Nacional 

de Informação sobre Saneamento – SNIS3, ligado ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional, indicam fragilidades nos serviços disponíveis à população.  

Entre a população urbana de Governador Valadares, estimada em 280.901 

pessoas em 2017, uma parcela de 0,5% não tem acesso à água tratada. Os distritos 

e a sede do município são abastecidos pelo rio Doce e/ou seus afluentes. Em alguns 

distritos o abastecimento é proveniente de mananciais subterrâneos (PMGV, 2015). 

Quanto à coleta de esgoto, 2,5% da população urbana de Governador Valadares não 

é atendida. Todo o esgoto coletado na sede do município é lançado diretamente em 

cursos d’água da cidade ou diretamente no rio Doce, sem nenhum tratamento. Em 

alguns distritos, existe sistema de coleta dos esgotos domésticos e o lançamento é 

feito diretamente em cursos d’água (SNIS, 2019; PMGV, 2015).  

A bacia do rio Doce possui uma área de drenagem de aproximadamente 86.715 

km², dos quais 86% se encontram no estado de Minas Gerais (região leste) e 14% no 

Espírito Santo (região nordeste) (CBH-Doce, 2019). Os municípios mais populosos 

em Minas Gerais são respectivamente Governador Valadares e Ipatinga, e no Espírito 

Santo são Colatina e Linhares (IBGE, 2019).  

Os principais problemas relacionados à gestão dos recursos hídricos da Bacia 

do rio Doce são erosão, assoreamento e a contaminação por esgotos domésticos. 

Quanto à contaminação sanitária por esgotos domésticos, dentre as 211 sedes dos 

municípios que formam a bacia, apenas 9 cidades em Minas Gerais e 10 no Espírito 

Santo apresentam sistemas de tratamento de esgoto (LUME, 2010).  

                                            
3 Disponível em: https://www.painelsaneamento.org.br/localidade?id=312770. Acesso em nov. 

2019 
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Soma-se ao estado de degradação do rio Doce o maior desastre ambiental já 

causado pelo homem no Brasil que ocorreu em 05 de novembro de 2015, com o 

rompimento da barragem de rejeito de minério de ferro da Samarco.  

De acordo com o IBAMA (2015), a barragem de Fundão continha 50 milhões 

de m³ de rejeitos de mineração de ferro, que atingiram a barragem de Santarém que 

se encontrava a jusante do local, causando sua ruptura. Esse grande volume de rejeito 

atingiu o rio Gualaxo, percorrendo 55 km de extensão, até desaguar no rio do Carmo. 

Neste, os rejeitos atravessaram mais 22 km até encontrar-se com o rio Doce. Através 

do curso deste, foram conduzidos até o município de Linhares, no estado do Espírito 

Santo, onde atingiram a foz do oceano Atlântico, no dia 21 de novembro de 2015. O 

trajeto percorrido pela lama de rejeitos impactou 663,2 km de corpos hídricos.  

A lama de rejeitos causou a mortandade de toneladas de peixes e de toda a 

vida aquática atingida, devastou ainda mais a mata ciliar existente, além de 

interromper o abastecimento de água de cidades inteiras, causando os diversos 

impactos socioeconômicos e ambientais na bacia do rio Doce (IBAMA, 2015).  

Devido ao acidente fez-se necessária a intensificação do monitoramento da 

bacia executado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM. A passagem da 

pluma de rejeitos elevou extraordinariamente a concentração de sedimentos e os 

níveis de turbidez em todo o rio Doce por vários dias. Isso resultou na interrupção total 

ou parcial do abastecimento de água de 12 cidades que captam água diretamente no 

rio Doce, afetando uma população estimada em 424.000 pessoas.  

Entretanto, o abastecimento público nas principais cidades, após adaptações 

nas estações de tratamento de água, foi retomado gradativamente. Os principais 

impactos sobre o abastecimento de água produzido pelo desastre foram: a interrupção 

do abastecimento em função da degradação da qualidade da água nos rios afetados; 

assoreamento e alterações morfológicas dos corpos hídricos atingidos.  

Neste contexto, a Universidade Vale do Rio Doce vem articulando com diversos 

atores como pesquisadores, comitê de bacia hidrográfica, redes de pesquisas 

interinstitucionais, ministério público, atingidos, dentre outras instituições ciente da 

importância desta integração na busca de soluções, sobretudo, quando esta 

articulação se apoia nas bases da pesquisa científica ensino e extensão e impacta 

diretamente as esferas social e econômica local e regional.  

O curso de Engenharia Civil, unindo-se ao curso de Engenharia Civil e 

Ambiental, tem se envolvido diretamente nas ações realizadas na Universidade Vale 
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do Rio Doce frente à recuperação da bacia do rio Doce, entendendo que o discente 

deve conhecer e fazer parte deste processo. Para isto, são proporcionadas aos 

estudantes oportunidades de se inserir por diversos meios e em diferentes contextos 

em atividades relacionadas à recuperação pós-desastre, como projetos de pesquisa, 

convênio para estágio curricular em empresas que atuam na recuperação ambiental 

e infraestrutura local, projetos de extensão, participação em eventos acadêmicos e 

técnicos relacionados ao tema, pesquisas e trabalhos de conclusão de curso sempre 

buscando parcerias que agreguem à formação técnica, com visão humanística e 

crítica, para que os egressos possam atuar em prol do desenvolvimento local e 

regional.  

Atualmente estão em andamento pesquisas realizadas pela Universidade Vale 

do Rio Doce - Univale com participação de docentes e discentes dos cursos de 

Engenharia sobre os impactos da lama de rejeito de mineração, produção de blocos 

de solo-cimento com rejeitos de mineração após rompimento da barragem de Fundão 

e impactos em áreas ciliares.   

No que tange os resíduos sólidos, toda a área urbana do município é atendida 

com coleta (IBGE, 2019), porém o município não dispõe de aterro sanitário para 

destinação dos mesmos, que são acondicionados em uma área de transbordo e 

posteriormente destinados ao aterro sanitário localizado em Santana do Paraíso/MG, 

distante cerca de cem quilômetros de Governador Valadares.  

Semanalmente é realizada a coleta de resíduos sólidos nos distritos. Os 

mesmos ficam dispostos em locais estratégicos nos distritos para que seja realizada 

a coleta, porém não são atendidas as localidades rurais dos distritos (PMGV, 2015). 

O tratamento dado aos resíduos sólidos na bacia do rio Doce é deficiente, onde a 

grande maioria das cidades ainda utiliza de lixões como disposição final dos resíduos 

sólidos gerados (LUME, 2010).  

Os cursos de Engenharia da Universidade Vale do Rio Doce - Univale têm 

desenvolvido estudos com intuito de contribuir para a melhoria da gestão de resíduos 

sólidos no município, resultando em projetos de pesquisa e extensão, e ainda 

estabelecendo parcerias com pesquisadores do mestrado interdisciplinar em Gestão 

Integrada do Território da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e secretarias da 

Prefeitura Municipal de Governador Valadares.  

Quanto à drenagem pluvial, 88% dos domicílios urbanos são atendidos por 

guias e sarjetas e 47% por bueiros e bocas de lobo em Governador Valadares (IBGE, 
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2019). Destaca-se que as inundações são um grave problema na bacia do rio Doce, 

correndo principalmente nas cidades de maior porte localizadas na calha do rio Doce, 

em especial as cidades de Ponte Nova, Ipatinga, Governador Valadares, Colatina e 

Linhares (LUME, 2010). 

 

1.6.3 Indicadores ambientais 

 

A bacia do rio Doce, onde Governador Valadares está localizada, está inserida 

em 98% de sua área sob o bioma de Mata Atlântica, um dos mais ricos e ameaçados 

do planeta, e os outros 2% restantes em área de Cerrado (IBAMA, 2015). A variação 

da composição do relevo, clima e solo da bacia hidrográfica do rio Doce resultou em 

diferentes tipos de cobertura florestal tropical que subsidiaram por muito tempo a 

instituição de diversas atividades econômicas na região (ESPINDOLA, 2015). Essas 

atividades juntamente com a construção da Estrada de Ferro Vitória Minas induziram 

a ocupação demográfica e mercantil no vale do rio Doce, favorecendo interesses 

político-estratégicos da União e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo 

(ESPINDOLA; ABREU, 2010). A construção da rodovia BR-4 (BR-116) que atravessa 

a cidade, também impulsionou a implantação da indústria da madeira e o predomínio 

da pecuária de corte (ESPINDOLA; ABREU, 2010). 

No decorrer de toda essa transformação, na década de 1970 a mesorregião da 

cidade de Governador Valadares/MG apresentou índices de crescimento econômico 

e demográfico negativos, quando se destacavam o fim das reservas florestais e a 

degradação das pastagens (ESPINDOLA, 2015). 

Ainda segundo Espindola (2015), de modo geral, as profundas modificações 

que a paisagem da região sofreu no período de 1940 e 1970 geraram problemas 

ambientais de longo prazo em consequência da exploração extrativista, eliminação da 

cobertura florestal, redução drástica da fauna, alterações físicas e químicas dos solos, 

contaminação das águas superficiais e lençóis freáticos e da degradação acelerada 

das vertentes. Portanto, a região tem sofrido historicamente com a degradação 

ambiental que se intensificou ao longo da segunda metade do século passado, sendo 

a região de Governador Valadares com menor conservação da área de floresta da 

bacia (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 1969). 

Segundo a classificação de Köppen (1948), o clima do município é do tipo AW 

– tropical subquente e subseco. A temperatura do município é considerada elevada, 
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chegando a uma média histórica de 26,9ºC no verão e a 21,5ºC no inverno. A 

precipitação e umidade relativa médias anuais equivalem a 1.113,80 mm e 75%, 

respectivamente. O período chuvoso abrange os meses de novembro a janeiro e o 

período seco de julho a setembro (PMGV, 2015). 

Encontram-se inseridas na bacia diversas Unidades de Conservação, sendo 

dois parques nacionais (Caparaó e Caraça) e seis parques estaduais (Sete Salões; 

rio Corrente; Serra da Candonga; Serra do Brigadeiro; Itacolomi e o Parque Estadual 

do rio Doce que possui a maior área de floresta atlântica de Minas Gerais). Há também 

duas estações biológicas (Mata do Sossego e Caratinga), duas áreas de reserva 

indígena (Krenak e Pataxó), duas estações ecológicas, dezoito Áreas De Proteção 

Ambiental e oito parques municipais. 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Governador 

Valadares (PMGV, 2015), o centro da cidade apresenta considerável arborização e 

são consideradas áreas verdes a Área de Proteção Ambiental Municipal (APAM), o 

Pico do Ibituruna e o Parque Figueira. Existe também, desde fevereiro de 2015, o 

Parque Natural Municipal de Governador Valadares, com área de 400 mil metros 

quadrados (PMGV, 2015). 

O rompimento da barragem de Fundão com rejeitos de mineração em 

Mariana/MG ocorrido em novembro de 2015 atingiu o curso do rio Doce, percorrendo 

em média 600 km até a foz em Linhares/ES. No percurso a lama destruiu áreas de 

preservação permanente, alterou a qualidade da água, degradou o solo, assoreou 

rios, afetou a biodiversidade aquática e terrestre, entre outros.  

Estes impactos demonstram a necessidade da recuperação da bacia do rio 

Doce, considerando a abrangência dos impactos em esferas social, ambiental e 

econômica. Neste sentido, os cursos de Engenharia da Universidade Vale do Rio 

Doce têm contribuído por meio de projetos de pesquisa sobre impactos ocasionados 

pelo rompimento da barragem em unidades de conservação, utilização dos rejeitos 

para produção de materiais de construção civil e projetos de extensão universitária. 

Estas ações contribuem por meio de seus resultados e também agregam na formação 

de profissionais com habilidades para atuarem de forma técnica, humanista, crítica e 

inovadora frente aos desafios regionais. 
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1.6.4 Indicadores habitacionais 

  

Entre 1930 e 1970 o Vale do Rio Doce teve destaque nacional na 

industrialização brasileira, com economia baseada na exploração dos recursos 

naturais como exportação de minério de ferro, siderurgia, beneficiamento e 

exportação de mica, produção de carvão vegetal, indústria da madeira, agroindústria 

açucareira e aproveitamento dos solos férteis para produção agrícola para os 

mercados industriais e criação extensiva de gado bovino para os grandes frigoríficos 

do Rio de Janeiro. Na década de 1970 os recursos naturais explorados praticamente 

esgotaram, quando a região passou por drástica queda de investimentos e 

esvaziamento demográfico, além de enfrentar problemas ambientais que ainda 

permanecem nos dias atuais como redução das florestas naturais, empobrecimento 

do solo, redução da fauna e comprometimento dos cursos d’água (FERREIRA, 2019; 

ESPINDOLA; WENDLING, 2008).  

Teve início na década de 1970 grande movimento de emigração de 

valadarenses, principalmente para os Estados Unidos da América. O censo realizado 

em 2010 pelo IBGE (2019) indicou o município como sétimo no ranking nacional em 

relação ao número de pessoas morando no exterior, cerca de 40 mil valadarenses, 

número que impacta diretamente a população economicamente ativa. A partir do ano 

2000, com o enrijecimento da política de imigração dos Estados Unidos, houve 

redução no fluxo de emigração de valadarenses para esse país, abrindo-se novas 

rotas de emigração principalmente para países da Europa como Portugal e Espanha 

e ainda para Austrália e Canadá (FERREIRA, 2019; ESPINDOLA; WENDLING, 2008).  

Neste período, os investimentos na cidade oriundos das remessas enviadas 

pelos valadarenses emigrantes dominaram o comércio local, em muitas situações com 

negociações em moedas estrangeiras, com reflexos na indústria da construção civil, 

comércio e economia de forma geral no município. No auge da emigração, em meados 

das décadas de 1980 e 1990, foi intensa a procura por imóveis e lotes na cidade, 

levando a uma intensa valorização de imóveis, produtos e serviços ligados à 

construção civil (FERREIRA, 2019).  

Esse contexto histórico de valorização na construção civil reflete no processo 

de aquisição de moradias, como apontam dados do IBGE. No censo realizado em 

2010, a população valadarense total era de 263.689 habitantes, 96% vivendo na zona 

urbana e 4% na zona rural, divididos em 81.703 domicílios, dos quais 61,3% 
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correspondiam a residências próprias quitadas, e 3% em residências em processo de 

aquisição, outros 26,6% dos domicílios eram alugados, 8,8% cedidos e 0,3% em 

outras condições. O mesmo levantamento indicou que no Brasil 68,1% dos domicílios 

eram próprios quitados e 5,2% em processo de aquisição, totalizando 73,3% das 

residências, superior aos 64,3% de residências na mesma situação em Governador 

Valadares. Quanto aos domicílios alugados, observa-se que o índice nacional de 

18,3% era menor que os 26,6% registrados no município. Ainda segundo o censo de 

2010, em aproximadamente 43% dos domicílios do município a renda familiar máxima 

era de até três salários mínimos, faixa onde se encontram os maiores índices de déficit 

habitacional, que totalizava 6.696 moradias em 2010. O município ocupa a 158º 

posição no estado em relação ao salário médio mensal dos trabalhadores formais (1,9 

salários mínimos) e 215º quanto ao PIB per capita (R$ 20.207,31) com Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,727 (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2016; IBGE, 2019; FERREIRA, 2019).  

Com a criação do Programa Minha Casa Minha Vida pelo governo federal, 

regulamentado pela Lei Federal 11.977, em 2009, Governador Valadares retomou sua 

política habitacional, com foco na construção de residências financiadas pelo Fundo 

de Arrendamento Residencial, que recebe recursos do Orçamento Geral da União 

para financiar construções de unidades habitacionais destinadas a famílias de baixa 

renda (FERREIRA, 2019). O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 

instituído pela Lei Municipal Nº 5.820, de 17 de março de 2008, subordinado à 

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, foi designado como órgão 

máximo referente à política habitacional, com caráter deliberativo acerca das políticas, 

planos e programas para a produção de moradias populares.  

Os núcleos de sem casa foram reorganizados em 2009, no intuito de garantir a 

participação popular no processo de acesso às moradias. Por meio dos núcleos, as 

famílias que aguardam o acesso às moradias constituem grupos organizados, que se 

reúnem regularmente construindo lideranças e participando das discussões que 

tangem a política habitacional municipal, regularização fundiária e desenvolvimento 

urbano, buscando discutir soluções junto ao poder público. Atualmente estão 

formados quarenta e um núcleos com cerca de cem famílias em cada, ligados à 

Associação Habitacional Nova Terra que auxilia tanto no cadastro das famílias e 

organização dos núcleos de sem casa, quanto presta apoio social aos beneficiados 

após recebimento dos imóveis, auxiliando na adaptação no novo território.  
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2 O CURSO  

 

Nome do Curso/Habilitação: Engenharia Civil 

Endereço do Curso: Campus Antônio Rodrigues Coelho, Campus II – Rua Israel 

Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador 

Valadares/MG. Telefone: PABX (33) 3279-5900 

Ato de Autorização: Resolução Consuni: 015-B/2018, de 13 de março de 2018. 

Modalidade do Curso: curso ofertado na modalidade da educação a distância. 

Número de vagas anuais autorizadas: 80 vagas. 

Turno(s) de Funcionamento: As atividades acadêmicas são desenvolvidas em 

Ambiente Virtual de Aprendizagem e com dois encontros presenciais semanais. As 

atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Univale (AVA 

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: 40 estudantes. 

Regime de Matrícula: semestral. 

Tempo Mínimo de Integralização: 5 anos. 

Tempo Máximo de Integralização: 7,5 anos.  

Carga horária do curso: 4.180 horas. 

Requisitos de acesso: A forma de acesso ao curso é definida, conforme art. 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, 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; 
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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. 

Na hipótese de existência de vagas remanescentes de Processo Seletivo, a 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE estabelecerá outras formas de 

seleção, definindo-as em Edital específico publicado pela Reitoria.

 

 

2.1 HISTÓRICO         

 

Em 1968, conforme o histórico institucional, a Universidade Vale do Rio Doce– 

Univale, iniciou suas atividades educacionais, com a criação do Minas Instituto de 

Tecnologia – MIT, com a oferta dos cursos de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e 

Metalúrgica, sendo uma das pioneiras na oferta de cursos de Engenharias na 

macrorregião.  

Em 1992 a Univale obteve o seu credenciamento como universidade. Desde 

então, conta com um catálogo de cursos nas diversas áreas do conhecimento, 

consolidados na modalidade presencial, com êxito nos processos de oferta e de 

reconhecimento dos seus cursos pelo Ministério da Educação. 

Em 2017 a Univale foi credenciada para a oferta de cursos de graduação e pós-

graduação na modalidade a distância, pela Portaria MEC Nº 820/2017 e Portaria MEC 

Nº 918/2017, o que possibilitou a oferta do curso de Engenharia Civil na modalidade 

EaD, fundamentado na experiência de mais de quarenta anos de oferta do curso de 

Engenharia Civil pela Universidade Vale do Rio Doce, que conta com infraestrutura e 

corpo docente qualificado, oportunizando a oferta de um curso atento às atualizações 

do mercado de trabalho e às especificidades regionais e nacionais.   

O curso de Engenharia Civil ofertado na modalidade a distância inova, flexibiliza 

e democratiza o acesso à educação, abrindo um novo horizonte para ingresso de 

estudantes de toda a região de Governador Valadares, alicerçado na experiência e 
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tradição dos cursos de Engenharia da Universidade Vale do Rio Doce, aliando o uso 

de tecnologias que possibilitam uma maior flexibilidade de tempo e espaço de estudo 

por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) aos encontros presenciais que 

ampliam a possibilidade de interação entre estudantes e professores-tutores e 

oportunizam a realização de atividades práticas em laboratórios e demais ambientes 

acadêmicos utilizados pelos cursos de graduação presenciais.  

Neste âmbito, motivada pela expansão da Educação a Distância e sob a 

coordenação do Núcleo de Educação a Distância da Univale – NEaD foram feitas 

reuniões e encontros com docentes do Núcleo das Ciências e Tecnologia e a gestão 

acadêmica em processo de construção e planejamento para ofertar a partir do 

primeiro semestre de 2018 o curso de Engenharia Civil na modalidade a distância. 

Alinhado ao Parecer CNE/CES Nº 1/2019, e Resolução CNE/CES Nº 2/2019, o NDE 

elaborou o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil (PPC), ofertado na 

modalidade a distância para as turmas ingressantes a partir de 2018/1, visando 

atender às expectativas da comunidade acadêmica, das empresas empregadoras, 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA, tendo em 

vista o lugar central ocupado pela Engenharia na geração de conhecimento, 

tecnologias e inovações.  

O Núcleo Docente Estruturante - NDE mantém diálogo com o mercado de 

trabalho, sendo estratégico às novas tendências, com ênfase na melhoria da 

qualidade do curso, paramentado nos indicadores de qualidade do MEC e o contexto 

regional, conforme disposto no Regimento Geral, artigo 43, que define, entre as 

atribuições do NDE, o acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico do curso, propondo as correções que se apresentem necessárias à sua 

integral consecução.  

Sendo assim, ao longo dos quatro primeiros anos de oferta do curso de 

Engenharia Civil na modalidade a distância, o NDE tem avaliado os resultados de 

avaliação interna de aprendizagem e das avaliações do curso realizadas pela CPA a 

fim de manter a busca contínua da melhoria do curso. Diante deste pressuposto, no 

ano de 2021, o NDE atualizou o PPC das turmas ingressante a partir de 2022/1, 

alinhado às novas DCNs, fundamentado nos indicadores das avaliações interna e no 

Planejamento Estratégico de Curso (PEC) de  cuja organização curricular possibilitará 

ao egresso a  formação para atuar na fronteira do conhecimento das engenharias, 

com uma formação técnica sólida, combinada com uma formação humanística e 
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empreendedora, com competências e habilidades como liderança, trabalho em grupo, 

planejamento, gestão estratégica e aprendizado de forma autônoma, competências 

conhecidas como soft skills, dentre outras relacionadas no corpo deste PPC, e em 

2022 foi atualizado o corpo docente do curso e a descrição das práticas inovadoras 

no curso.  

       

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1  Objetivo Geral: 

 

O curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem 

por objetivo geral formar profissional generalista, crítico e reflexivo, dotado de 

conhecimentos e criatividade para o exercício de competências e habilidades no 

âmbito da engenharia civil, capacitado à tomada de decisões, comunicação, liderança, 

gestão de recursos e do capital humano, comprometido a enfrentar de forma 

inovadora os desafios ambientais, sociais e econômicos locais e regionais, tendo 

conduta pautada em princípios éticos. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

 

São objetivos específicos do curso de Engenharia Civil: 

I. Desenvolver atividades diversificadas que estimulem o senso crítico e 

reflexivo dos estudantes;  

II. Intensificar a formação humanística e ética do futuro profissional; 

III. Aplicar metodologias inovadoras no ensino de engenharia civil que estimulem 

a criatividade e autonomia dos estudantes;  

IV. Desenvolver as competências e habilidades necessárias para a atuação 

profissional como engenheiros civis visando a excelência no desempenho das 

atividades inerentes à engenharia civil, seus serviços afins e correlatos; 

V. Fomentar a participação de estudantes em atividades de pesquisa e extensão 

ligadas às áreas de atuação profissional;  

VI. Preparar o profissional para integrar e coordenar equipes de trabalho 

multidisciplinares;  
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VII. Capacitar o profissional para atuar no planejamento e gerenciamento de 

recursos financeiros e do capital humano; 

VIII. Proporcionar aos discentes conhecimentos essenciais para atuarem na 

gestão e preservação dos recursos naturais;  

IX. Estimular a constante busca por aprimoramento e formação continuada.  

 

 

2.3 PERFIL DO EGRESSO DO CURSO 

 

O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso Engenharia Civil abarca o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada e 

por uma atuação positiva nas transformações sociais, especialmente no território de 

entorno.  

Em consonância com o perfil institucional e com o exposto na Resolução 

CNE/CES 2, de 24 de abril de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Graduação em Engenharia, o curso de Engenharia Civil propõe a 

formação de profissional crítico, reflexivo, criativo e cooperativo, com visão holística e 

humanista, dotado de competências e habilidades para o exercício profissional 

pautado nos princípios éticos e com ampla formação técnica, integrando o 

conhecimento de diferentes áreas e associando os aspectos globais, políticos, 

econômicos, sociais, ambientais, culturais e de segurança e saúde no trabalho.  

O perfil do egresso do curso é desenvolvido em um processo contínuo de 

formação, preparando-o para participar ativamente da sociedade, motivado pela 

busca permanente de atualização profissional em função de novas demandas de 

mercado e para estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas 

tecnologias, com atuação inovadora e empreendedora. Deste modo o Engenheiro 

Civil egresso da Universidade Vale do Rio Doce é capacitado para reconhecer as 

necessidades dos usuários, identificar, formular, analisar e resolver os problemas de 

Engenharia, contribuindo para o atendimento de demandas locais e regionais nas 

áreas de atuação civil, como a defasagem de habitações, necessidade de adequações 

de tráfego e de sistemas de drenagem e saneamento. 

Visando formar profissionais que apresentem este perfil de egresso, a 

organização da estrutura curricular do curso de Engenharia Civil também atende às 
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diretrizes elaboradas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA  

na Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, com o objetivo de formar engenheiros 

com capacidade de transitar por distintas áreas do conhecimento, o que o torna apto 

a adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática e atuar em 

prol do desenvolvimento sustentável, por meio da utilização de métodos e recursos 

tecnológicos que visem harmonizar atividades humanas com construção e natureza. 

 

 

2.4 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

O perfil delineado para o egresso do curso de Engenharia Civil da Univale tem 

por objetivo dotar o profissional de conhecimentos requeridos para o desenvolvimento 

de competências e habilidades em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCN do Curso de Graduação em Engenharia, reiteradas pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e Projeto Político Institucional – PPI da Univale, 

regulamentação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA/MG.  

 O curso de Engenharia Civil prima pela adequação e atualização das 

competências e habilidades desenvolvidas pelo estudante ao longo do processo de 

formação em concordância com o perfil de egresso proposto. Assim, para a 

atualização das competências e habilidades a seguir elencadas, foram consideradas 

a Resolução CONFEA n° 1.073 de 19 de abril de 2016, Resolução CNE/CES nº 2, de 

24 de abril de 2019 e PDI (2020/2024) da Univale. 

 

2.4.1 Competências e Habilidades Gerais 

 

Conforme prerrogativas dispostas no Art. 4º da Resolução CNE/CES nº 2/2019 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia, o curso de graduação em Engenharia Civil visa proporcionar aos seus 

egressos, ao longo da formação, as seguintes competências e habilidades gerais: 

I. Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e 

compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto:  
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a. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, 

registro e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos 

sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos; 

b. Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 

considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, 

bem como o uso de técnicas adequadas. 

 

II. Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de 

modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por 

experimentação:  

a. Ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, 

utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de 

simulação, entre outras. 

b. Prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos; 

c. Conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento 

dos fenômenos e sistemas em estudo; 

d. Verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas; 

 

III. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), 

componentes ou processos:  

a. Ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, 

técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;  

b. Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as 

soluções de Engenharia;  

c. Aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e 

coordenar projetos e serviços de Engenharia; 

 

IV. Implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia:  

a. Ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para planejar, supervisionar, 

elaborar e coordenar a implantação das soluções de Engenharia; 

b. Estar apto a gerir, tanto a força de trabalho quanto os recursos físicos, no 

que diz respeito aos materiais e à informação;  

c. Desenvolver sensibilidade global nas organizações;  
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d. Projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e soluções 

inovadoras para os problemas;  

e. Realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das soluções de 

Engenharia nos contextos social, legal, econômico e ambiental.  

 

V. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: ser capaz de 

expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do 

Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em 

termos de métodos e tecnologias disponíveis.  

 

VI. Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares:  

a. Ser capaz de interagir com as diferentes culturas, mediante o trabalho em 

equipes presenciais ou a distância, de modo que facilite a construção 

coletiva;  

b. Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes 

multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede; 

c. Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as 

estratégias e construindo o consenso nos grupos; 

d. Reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos 

níveis em todos os contextos em que atua (globais/locais); 

e. Preparar-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos de 

produção, de finanças, de pessoal e de mercado; 

 

VII. Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do 

exercício da profissão:  

a. Ser capaz de compreender a legislação, a ética e a responsabilidade 

profissional e avaliar os impactos das atividades de Engenharia na 

sociedade e no meio ambiente; 

b. Atuar sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, 

zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver atuando; 

e 
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VIII. Aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, 

atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos 

desafios da inovação:   

a. Ser capaz de assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à 

aprendizagem contínua, à produção de novos conhecimentos e ao 

desenvolvimento de novas tecnologias; 

b. Aprender a aprender. 

 

2.4.2 Competências e Habilidades Específicas 

 

Concomitante ao desenvolvimento das habilidades e competências gerais 

elencadas, o curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce almeja que 

o estudante desenvolva competências específicas, permeadas por uma visão 

sistêmica, que lhe permita defrontar com a complexidade sócio-política-econômica 

regional e empregar os conhecimentos técnicos aliados a valores ambientais, sociais, 

históricos e  culturais para transformar o conhecimento em ações que contribuam para 

o desenvolvimento regional. 

Considerando as especificidades do curso de graduação em Engenharia Civil, 

são consideradas na delimitação das competências e habilidades específicas a 

Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973 (Discrimina atividades das 

diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia), 

ampliada pela Resolução CONFEA n° 1.073, de 19 de abril de 2016 (Regulamenta  a  

atribuição  de  títulos,  atividades, competências  e  campos  de  atuação aos  

profissionais registrados  no Sistema  CONFEA/CREA  para  efeito  de  fiscalização 

do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia). 

A Resolução CONFEA n° 1.073, de 19 de abril de 2016 estabelece em seu Art. 

5º dezoito atividades inerentes aos profissionais registrados nos Conselhos Regionais 

de Engenharia e Agronomia, delimitadas conforme a formação profissional, a saber: 

Atividade 01: Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica. 

Atividade 02: Coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, 

detalhamento, dimensionamento e especificação. 

Atividade 03: Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental. 

Atividade 04: Assistência, assessoria, consultoria. 

Atividade 05: Direção de obra ou serviço técnico. 
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Atividade 06: Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, 

parecer técnico, auditoria, arbitragem. 

Atividade 07: Desempenho de cargo ou função técnica. 

Atividade 08: Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, 

experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão. 

Atividade 09: Elaboração de orçamento. 

Atividade 10: Padronização, mensuração, controle de qualidade. 

Atividade 11: Execução de obra ou serviço técnico. 

Atividade 12: Fiscalização de obra ou serviço técnico. 

Atividade 13: Produção técnica e especializada.  

Atividade 14: Condução de serviço técnico. 

Atividade 15: Condução de equipe de produção, fabricação, instalação, 

montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção. 

Atividade 16: Execução de produção, fabricação, instalação, montagem, 

operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção. 

Atividade 17: Operação, manutenção de equipamento ou instalação. 

Atividade 18: Execução de desenho técnico. 

 

A Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973, em seu Art. 7º institui 

que compete ao engenheiro civil o desempenho das dezoito atividades (atualizadas 

pela Resolução n° 1.073, de 19 de abril de 2016), referentes a edificações, estradas, 

pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água 

e de saneamento; portos, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 

grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.  

Assim, na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso, buscou-se a adoção de 

estratégias metodológicas que visam à aprendizagem significativa na construção do 

conhecimento e desenvolvimento das habilidades que permitam aos estudantes 

desenvolver competências para:  

I. Planejar, elaborar estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e 

ambiental, projetar, dimensionar e especificar, orçar, gerir, supervisionar, 

coordenar, fiscalizar e executar:  

a)  Edifícios, com todas as suas obras complementares;  

b) Estradas de rodagem e de ferro e aeroportos;  

c) Sistemas de transportes; 
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d) Obras e serviços peculiares ao saneamento urbano e rural - 

Captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de 

esgoto; drenagem urbana; gerenciamento de resíduos sólidos;  

e) Captação e abastecimento de água, drenagem e irrigação;  

f) Obras destinadas ao aproveitamento de energia e trabalhos relativos 

às máquinas e fábricas; 

g) Portos, rios, canais, barragens e diques; 

h) Pontes e grandes estruturas; 

II. Planejar, elaborar estudos técnicos, projetar e especificar, orçar gerir, 

supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar serviços de urbanismo; 

III. Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes à engenharia 

legal, consultoria, vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, 

laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem referentes à matéria das 

alíneas anteriores; 

IV. Planejar, prestar consultoria, coordenar e supervisionar as atividades de 

padronização, mensuração e controle de qualidade referentes à matéria 

das alíneas anteriores. 

No anexo I é demonstrado como o Projeto Pedagógico do curso de Engenharia 

Civil relaciona os componentes curriculares às habilidades e competência para 

consolidação do perfil profissional almejado.   
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3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DO CURSO – 

FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

 

A organização acadêmico-administrativa do curso de Engenharia Civil está 

fundamentada nos princípios pedagógicos da interdisciplinaridade e contextualização, 

na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, na integração teoria e prática, 

na concepção de que a acessibilidade e o empreendedorismo sustentam as 

metodologias ativas que contribuem na formação de profissionais autônomos, no 

currículo organizado por competências, em conformidade ao perfil do egresso, e, aos 

objetivos do Plano Nacional de Educação 2014-2024, dentre outras. 

Nessa esteira, a organização acadêmico-administrativa do curso de 

Engenharia Civil pauta-se na Resolução CNE/CES Nº 02/2019 que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia; nas 

legislações específicas para os cursos ofertados na modalidade de Educação a 

Distância (EaD): Decreto Presidencial Nº 9.057/2017 que  regulamenta o artigo 80 da 

Lei 9394/96 estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional para a EaD; 

Portaria Normativa Ministerial/MEC Nº 11/ 2017 que estabelece normas para o 

credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em 

conformidade com o Decreto nº 9.057/17; na Resolução CNE/CES Nº 1/2016 que 

estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de 

Educação Superior na Modalidade a Distância; nos Referenciais de Qualidade para 

Educação Superior a Distância do MEC. O PPC encontra-se em perfeita consonância 

com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, estabelecidas 

pela Resolução nº 1/2012; Com as políticas de Educação Ambiental estabelecidas 

pela Lei 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002; Com a  Educação das Relações Étnico-

Raciais, baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais, Resolução CNE/CP Nº 

01/2004, bem como no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI UNIVALE 2020-

2024) e Regimento Geral da Univale (2020) e demais legislações e normas 

institucionais que asseguram a legalidade dos atos acadêmicos praticados pelo curso. 

Em consonância ao PDI da Univale e aos elementos constantes no Decreto Nº 

9.235/2017, a estruturação do PPC do curso informa a existência do Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD), local de oferta do curso na modalidade EaD; o número 

de vagas ofertadas; a organização das atividades;  carga horária; o programa do 
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curso; as metodologias; as tecnologias e os materiais didáticos; os recursos 

tecnológicos e os demais elementos potenciais para  a acessibilidade atitudinal, 

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

física.  

Em atendimento às DCNs, o PPC contempla o perfil do egresso e a descrição 

das competências que devem ser desenvolvidas, tanto as de caráter geral como as 

específicas;  o regime acadêmico de oferta e a duração do curso;  as principais 

atividades de ensino e aprendizagem e a matriz curricular com os conteúdos 

agrupados nos respectivos eixos: conteúdos  básicos, profissionais e  específicos; as 

políticas de  pesquisa e  extensão no curso; as atividades práticas;  o Trabalho de 

Conclusão de Curso, o Estágio Curricular Supervisionado e as Atividades 

Complementares como Componentes Curriculares obrigatórios, alinhados às 

competências estabelecidas no perfil do egresso; a sistemática de avaliação das 

atividades realizadas pelos estudantes; o processo de autoavaliação e gestão de 

aprendizagem do curso e os instrumentos de avaliação das competências 

desenvolvidas, e respectivos conteúdos, o processo de diagnóstico e a elaboração 

dos planos de ação para a melhoria da aprendizagem, bem como  as 

responsabilidades e a governança dos processos pelo Coordenador do Curso, Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) e Colegiado  do Curso.
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4 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 
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de extensão, convênios interinstitucionais para formação de professores, oferta de 

disciplinas semipresenciais, participação em eventos e desenvolvimento de grupos de 

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

acesso permanente às novas tecnologias da informação e comunicação; 

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.

 

 

4.1 MODELO PEDAGÓGICO 

 

As atividades pedagógicas nos cursos ofertados na modalidade EaD da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale acontecem, principalmente, por meio da 

Internet, mediante a utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no qual é 

possível ter acesso aos conteúdos de estudos, atividades e recursos complementares. 

Embora a maior parte do processo de ensino e aprendizagem aconteça com seus 

atores em diferentes espaços e tempos assíncrono no desenvolvimento dos cursos, 

preconiza-se a relação próxima de comunicação entre os estudantes e entre os 

estudantes junto aos seus professores-tutores. Essa relação é ressaltada e construída 
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nos cursos com a promoção de atividades de socialização, encontros presenciais que 

propiciam uma efetiva proximidade entre os pares, com vistas a favorecer o processo 

de ensino e aprendizagem, a construção do conhecimento e o engajamento dos 

estudantes. 

Quanto aos recursos organizados para o desenvolvimento dos estudos a 

distância, compreende-se a diversidade de estilos e ritmos diferentes de 

aprendizagem dos estudantes e por isso as organizações didáticas se apropriam de 

recursos variados, adotando-se materiais audiovisuais, objetos de aprendizagem, 

infográficos, bem como diferentes propostas de atividades, envolvendo momentos 

individuais e em grupos. Os estudantes são incentivados a serem os protagonistas de 

sua aprendizagem e a desenvolverem a capacidade reflexiva e crítica, tanto sobre 

conteúdos e habilidades aprendidos, como quanto às suas atitudes e vivências 

pessoais. 

Outro ponto de destaque no modelo pedagógico da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale é a articulação entre teoria e prática, apoiada em metodologias ativas, 

em que as estratégias são planejadas visando envolver os estudantes em uma 

aprendizagem autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. 

Nesse sentido, as estratégias de ensino e de aprendizagem são concebidas tendo o 

professor-tutor como mediador do processo, o estudante como agente ativo e reflexivo 

do processo de ensino e de aprendizagem, encontros presenciais com momentos 

dinâmicos caracterizados por exposições orais dialogadas, debates, discussões 

organizadas, trabalhos individuais e em grupo (orais e por escrito), seminários, mesas 

redondas, visitas técnicas, estudos de caso, elaboração e realização de projetos. 

 

 

4.2 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado para desenvolvimento das 

atividades a distância na Universidade Vale do Rio Doce – Univale constitui-se de uma 

plataforma com recursos tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao processo 

de ensino e aprendizagem a distância. Trata-se de um ambiente, denominado de AVA 

Univale, onde são disponibilizados conteúdos digitais e os recursos tecnológicos para 

comunicação entre professores-tutores e estudantes e destes entre si, no 

desenvolvimento de cursos e disciplinas a distância. 
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O AVA Univale foi criado com a plataforma Moodle, que se trata de um software 

de uso gratuito e de código-fonte aberto, o que favorece o seu contínuo 

desenvolvimento por uma comunidade mundial de colaboradores. Softwares como o 

Moodle são também chamados de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem e 

embora existam outras soluções disponíveis no mercado, as boas características 

dessa ferramenta, acrescida das possibilidades de personalização e integração à 

outras plataformas, bem como a experiência da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale no uso deste software desde o ano de 2003, contribuíram para sua adoção 

na oferta de suas atividades a distância. 

O AVA UNIVALE está integrado ao Sistema de Gestão Acadêmica TOTVs RM 

que a Univale adota. Essa integração ocorre pelo uso de um programa de 

comunicação de dados entre as plataformas de sistemas. Para acessar os conteúdos 

dos cursos e disciplinas disponíveis no ambiente é necessário estar registrado no 

Sistema de Gestão Acadêmica, que viabiliza o seu acesso por meio do Portal do 

Aluno. A política de segurança de acesso é realizada pela identificação única de 

usuário e senha restrita a estudantes matriculados na UNIVALE. 

Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA Univale, há ferramentas 

diversificadas que contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, comunicação e inclusão dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com softwares específicos que 

impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, proporcionando uma 

independência nos estudos e interação com a comunidade acadêmica. As 

funcionalidades existentes permitem ajustes de fontes para leitura, tanto de tamanho 

quanto de cores, sendo possível também a conversão do texto em fala. Outro recurso 

também possível é a tradução do texto em Linguagem Brasileira de Sinais.  

Estratégias inovadoras estão sendo continuamente implementadas no AVA 

UNIVALE. Como exemplo, há o uso de estratégias de gamificação, visando promover 

o engajamento dos participantes e incentivos à conclusão das atividades. Outra ação 

refere-se ao uso de atividades interativas, criadas com recursos de HTML 5, para 

melhor atender à formação dos estudantes. Outra inovação implementada refere-se 

aos espaços de salas virtuais de coordenações dos cursos, em que a sua organização 

favorece o acesso a informações do curso, além de comunicação com a coordenação. 
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Dentre outras inovações adotadas pela Univale, tem-se a utilização de 

ferramentas digitais que permitem explorar novos recursos e ambientes para 

desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem. Essas ferramentas são 

disponibilizadas por meio das contas de e-mails institucionais, possibilitando o uso do 

Google Sala de Aula, Jamboard, Meet, Drive, dentre outras, que favorecem o trabalho 

colaborativo em rede. 

A gestão do AVA Univale é feita por uma equipe multidisciplinar do Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD), composta por profissionais capacitados, com funções 

de suporte e assessoria aos professores-tutores e estudantes, com vistas a assegurar 

o acesso às tecnologias e aos recursos educacionais. Com o intuito de facilitar e 

apoiar o uso do AVA Univale foi elaborado pelo NEaD um manual com orientações e 

informações pertinentes aos usuários. Além disso, o NEaD oferece regularmente 

oficinas presenciais e a distância para o desenvolvimento das habilidades 

tecnológicas para uso do ambiente. 

Visando a melhoria contínua do AVA Univale, são realizadas ações de 

avaliação institucional, acompanhadas pela Comissão Própria de Avaliação, junto aos 

estudantes e professores-tutores. Os resultados são acompanhados pelo Núcleo de 

Educação a Distância (NEaD) e as correções e melhorias são programadas visando 

tornar a acessibilidade e a utilização do ambiente mais adequada. Além disso, são 

também consideradas as ações mundiais de avaliação da plataforma Moodle, 

realizadas com usuários da plataforma, por meio do qual as atualizações e correções 

disponibilizadas são continuamente incorporadas para dinamização do ambiente. 

 

 

4.3 RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, INTERAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Em consonância com os objetivos pedagógicos e as políticas para o ensino 

constantes no  Plano de Desenvolvimento Institucional, os recursos educacionais são 

organizados no AVA Univale, o qual dispõe de modelos tecnológicos e digitais que 

possibilitam integrar diferentes mídias, suportes e linguagens, possibilitando interação 

e comunicação. Apresenta-se, dentre outros, alguns recursos que o AVA Univale 

possui e que são explorados conforme as finalidades pedagógicas de cada disciplina 

ou componente curricular: 
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I. Fórum: Recurso que permite a comunicação assíncrona entre os 

participantes. Pode ser explorado para debates de temas propostos pelos 

professores-tutores, debates entre os estudantes na realização de trabalhos, 

socialização de atividades e envios de comunicações para a turma. 

II. Chat: Recurso que permite comunicações síncronas, pode ser utilizado de 

forma agendada para atendimentos de questões pontuais e acompanhamento 

do processo de ensino e aprendizagem. 

III. Wiki: Recurso que possibilita a construção coletiva de textos, artigos e escrita 

de forma colaborativa. 

IV. Envio de tarefa: Recurso que permite a gerência do processo de 

acompanhamento e avaliação das tarefas individuais enviadas pelos 

estudantes. 

V. Glossário: Recurso que permite a construção coletiva de conceitos e reforça 

os processos de interatividade no curso.  

VI. Questionários: Recurso que permite o desenvolvimento de atividades com 

autocorreção de questões e feedbacks aos estudantes. 

VII. Videoconferência: Recurso que permite a realização de videoconferências 

com interação de forma síncrona. 

VIII. Arquivos: Recurso que permite disponibilizar aos estudantes materiais 

didáticos digitais. 

IX. URLs: Recurso que permite indicar aos estudantes os materiais online como 

vídeos, artigos e sites relevantes, entre outros.  

X. Avisos: publicados no ambiente da disciplina e encaminhados via e-mail. 

XI. Site e redes sociais: são ferramentas de acesso que viabilizam a 

comunicação com os discentes e a comunidade proporcionando a informação 

de maneira rápida e exitosa. 

 

Recursos de gestão do AVA Univale possibilitam também o acompanhamento 

da realização dos acessos e atividades, com os respectivos registros de participação 

dos estudantes, de acompanhamento dos docentes e de exibição de resultados de 

avaliação, viabilizando tomadas de decisão e ações gerenciais importantes para 

conduzir o processo de ensino e aprendizagem.  

Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA Univale, há ferramentas 

diversificadas que contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino e 
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aprendizagem, comunicação e inclusão dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com softwares específicos que 

impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, proporcionando uma 

independência nos estudos e interação com a comunidade acadêmica. As 

funcionalidades existentes permitem ajustes de fontes para leitura, tanto de tamanho 

quanto de cores, sendo possível também a conversão do texto em fala. Outro recurso 

também possível é a tradução do texto em Linguagem Brasileira de Sinais.  

Diante do exposto, considera-se que a Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale atende aos requisitos previstos para os recursos de tecnologia de informação 

e comunicação. As ferramentas e recursos utilizados são reconhecidos como meios 

de integração que consolidam o trabalho pedagógico e permitem a interação entre 

seus atores e a gestão do curso de forma eficiente. 

 

 

4.4 ATIVIDADES DE TUTORIA  

 

Para a Universidade Vale do Rio Doce – Univale o tutor é um profissional que 

atua junto aos estudantes na mediação didático-pedagógica do processo de ensino-

aprendizagem e no suporte à comunicação e uso dos recursos de aprendizagem dos 

cursos ofertados a distância. Conforme Resolução CNE/CES 01/2016: 

Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo profissional de 
nível superior, a ela vinculado, que atue na área de conhecimento de sua 
formação, como suporte às atividades dos docentes e mediação pedagógica, 
junto a estudantes, na modalidade de EaD (BRASIL, 2016, p. 4). 

 

Em conformidade com os Referenciais de Qualidade de Educação Superior a 

Distância (BRASIL, 2007), a atuação da tutoria está prevista tanto presencialmente 

quanto a distância. Dessa forma, em função do local de atuação, podem ser realizados 

atendimentos conforme a seguir: 

Tutoria presencial: quando a atuação é presencial, junto aos estudantes, com 

as seguintes atribuições: 

I. atender aos estudantes, especialmente no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em 

relação a conteúdos específicos e quanto ao uso das tecnologias de 

comunicação e informação disponíveis; 
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II. auxiliar nos momentos presenciais, tais como avaliações, aulas práticas em 

laboratórios e apresentação de trabalhos, atividades coletivas ou individuais, 

dentre outras.  

Tutoria à distância: quando a atuação é pelo uso de recursos de tecnologias 

de comunicação e informação, ocorrendo à distância dos estudantes. Ocorre com as 

seguintes atribuições: 

I. orientar os estudantes em seus estudos relativos à disciplina específica, com 

esclarecimento de dúvidas específicas e técnicas; 

II. promover espaços de construção coletiva de conhecimento, com as 

atividades realizadas em fóruns de discussão, videoconferências, dentre 

outras; 

III. acompanhar a frequência e a participação dos estudantes nas diversas 

atividades realizadas; 

IV. realizar os processos avaliativos de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. 

 

Na Universidade Vale do Rio Doce – Univale, no modelo de EaD institucional, 

a tutoria é praticada por professores com formação adequada e domínio específico 

nas disciplinas do curso.  A atividade de tutoria ocorre de forma integrada ao exercício 

docente, denominado como professor-tutor. Compete ao professor-tutor o 

atendimento ao estudante nas atividades presenciais do curso e no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA), mantendo-se em articulação permanente com a 

Coordenação do Curso e a equipe do Núcleo de Educação a Distância. 

Quanto às habilidades e atitudes requeridas ao professor-tutor para o exercício 

das suas atividades, considera-se essencial que para uma atuação efetiva é 

necessário demonstrar capacidade pedagógica, tecnológica, socioafetiva e reflexiva. 

No âmbito pedagógico, compete ao professor tutor: promover interação entre 

os estudantes, incentivando o debate e a troca de experiências; esclarecimento de 

dúvidas específicas do conteúdo ministrado; avaliar o processo de ensino-

aprendizagem; estabelecer contato com os estudantes ausentes das atividades; 

incentivar a realização de estudos e trabalhos acadêmicos. 

No âmbito tecnológico, compete ao professor-tutor: acessar o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem; inserir 

conteúdos e comentários nos fóruns de discussão; enviar mensagens eletrônicas e 
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compartilhar arquivos com os estudantes; interagir por recursos de comunicação 

síncronos e assíncronos. 

No âmbito socioafetivo, compete ao professor-tutor: estabelecer uma 

comunicação assertiva com os estudantes de forma síncrona e assíncrona; 

demonstrar empatia e afetividade; oferecer atenção e ser prestativo às dúvidas; 

observar dificuldades de aprendizagem que demandam acompanhamento 

psicopedagógico. 

No âmbito reflexivo, compete ao professor-tutor: autoavaliar-se quanto às 

práticas acadêmicas; compreender as avaliações institucionais como meios de 

aprimoramento; investir na sua formação e aprimoramento; reconhecer a necessidade 

de redirecionar suas práticas pedagógicas ao perfil dos estudantes; inserir inovações 

tecnológicas e metodológicas na sua prática docente. 

De forma alinhada aos objetivos do Programa de Formação para Docência e 

Tutoria na EaD, mantido pelo Núcleo de Educação a Distância, os profissionais 

envolvidos nas atividades de tutoria recebem formação para desenvolver as 

habilidades e competências de forma a atender às especificidades da educação a 

distância, em sintonia com o Projeto Pedagógico do Curso, material didático e 

objetivos das disciplinas.  

Os professores-tutores são atendidos pela Política de Capacitação e 

Qualificação Docente, nos termos desse PDI, instituída com o objetivo de oportunizar 

a formação para a docência e tutoria no âmbito do seu exercício. A partir desta política 

de incentivo, instituem-se ações específicas de capacitação e formação continuada, 

traduzidas em cursos de qualificação e atualização presenciais e a distância, 

atividades de extensão, incentivo às estratégias de pesquisa e inovação, além do 

aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação. 

Almejando a melhoria contínua da qualidade acadêmica e o aperfeiçoamento 

das ações, as atividades dos professores-tutores são periodicamente avaliadas de 

forma institucional pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), bem como em outras 

ações da gestão acadêmica.A partir dos resultados gerados pela CPA, a gestão 

acadêmica do curso elabora o Relatório de Direcionamento com as ações corretivas 

e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras com vistas à melhoria 

na oferta do curso.  
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4.5 INTERAÇÃO ENTRE TUTORES, DOCENTES E COORDENAÇÃO DE 

CURSO 

 

Para a oferta de curso na modalidade a distância se faz necessário o 

planejamento e o estabelecimento de estratégias de comunicação e interação que 

permitam uma gestão adequada do processo de ensino-aprendizagem. O Curso de 

Bacharelado em Administração da Universidade Vale do Rio Doce - Univale viabiliza 

a interação entre os professores-tutores e a coordenação de curso por meio de 

agenda de reuniões regulares, formações pedagógicas e pelos espaços de atuação 

do Conselho Acadêmico, Núcleo Docente Estruturante e Colegiado do Curso. 

Por meio do planejamento semestral de reuniões dos Conselhos Acadêmicos, 

os professores-tutores se reúnem com a coordenação para relatarem suas práticas 

pedagógicas no curso, bem como as dificuldades e problemas encontrados no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com vistas à adoção de 

estratégias de melhorias. O espaço do Conselho Acadêmico permite 

encaminhamentos de questões do curso, a realização de avaliações periódicas e os 

devidos registros por meio das atas.  

Além dos espaços planejados para a interação dos professores-tutores e 

coordenação, cultiva-se no curso, a cultura aberta de comunicação, incentiva-se que 

sugestões, críticas e reflexões sejam apresentadas pelos professores-tutores à 

coordenação do curso para resolução dos problemas enfrentados e para melhoria da 

qualidade do curso. Nesse sentido, a troca de experiências entre professores-tutores 

é incentivada com vistas a agregar inovações nas práticas docentes e promover maior 

engajamento dos estudantes. Todas as reuniões realizadas são documentadas com 

atas e assinaturas dos participantes para registro e acompanhamento das questões 

tratadas.  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, o espaço da Sala Virtual da 

Coordenação de Curso favorece a interação e a articulação dos professores-tutores e 

a coordenação do curso, permitindo o acesso ao Projeto Pedagógico do Curso, 

regulamentos, ações promovidas e ferramentas de interação de forma síncrona e 

assíncrona. A comunicação por e-mail, telefone e aplicativos de mensagens também 

são adotadas com vistas a agilizar o acesso de comunicação e tomada de decisões. 

Tanto a equipe do Núcleo de Educação a Distância quanto a Coordenação do 

Curso, incentivam e promovem uma comunicação contínua primando pela 
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interdisciplinaridade do processo e o trabalho intersetorial, com vistas ao alcance dos 

objetivos propostos ao curso. Dentre as ações, destaca-se as realizações do Fórum 

da Equipe Multidisciplinar EaD, que possibilita um espaço aberto entre cursos para 

interação, discussão de questões acadêmicas e encaminhamento de propostas de 

melhorias.   

Visando incrementar os espaços de interação entre os professores-tutores e a 

coordenação de curso, são realizadas avaliações periódicas semestrais pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) para a identificação de problemas e sugestões 

de melhoria. Os encaminhamentos das questões do curso sobre a interação ocorrem 

por meio dos despachos às instâncias superiores competentes, ou setores, 

devidamente documentados por e-mail ou Comunicação Interna, constando no plano 

de ação do curso/coordenação.  

 

 

4.6 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

 

O material didático-pedagógico adotado no modelo de Educação a Distância 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale está em consonância com os princípios 

epistemológicos e pedagógicos explicitados na concepção dos cursos ofertados. 

Constituem recursos imprescindíveis na mediação do processo de ensino e 

aprendizagem, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, 

na perspectiva da construção do conhecimento e no favorecimento da interação entre 

os múltiplos atores.  

Os materiais didático-pedagógicos adotados pelo Curso de Bacharelado em 

Engenharia Civil, ofertado na modalidade a distância, são preparados para atender 

aos objetivos do curso, ao contexto institucional e à realidade socioeconômica dos 

estudantes, incluindo recursos inovadores que facilitam o acesso e a utilização, tais 

como múltiplos formatos: textos, gráficos, áudios, bem como uso em ambiente 

responsivo e multiplataforma. 

As políticas para controle de produção e distribuição de material didático para 

os cursos ofertados na modalidade a distância, estão em consonância com as 

Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação 

Superior na Modalidade a Distância. 
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A produção do material didático é feita conforme a orientação dos docentes das 

disciplinas e validação da equipe multidisciplinar da UNIVALE. Os materiais são 

compatíveis com a filosofia dos cursos e contemplam a pluralidade de ideias e 

concepções pedagógicas dos docentes, constituindo-se de variados formatos de 

mídias, conforme os planos de ensino de cada disciplina, orientados pelas diretrizes 

e projetos pedagógicos dos cursos. O sistema de produção de material didático adota 

estratégias tanto de autoria quanto de validação de conteúdo licenciado, definidas 

conforme as especificidades de cada conteúdo a ser ofertado.  

A Univale possui uma Equipe Multidisciplinar, nomeada por portaria, que é 

composta por profissionais de tecnologia, pedagogia, designer gráfico, comunicação 

social e jornalismo. A equipe multidisciplinar atua como responsável por garantir que 

os materiais didáticos sejam organizados para atender aos objetivos dos cursos e 

disciplinas, ao contexto institucional e à realidade socioeconômica dos estudantes. 

Para garantir a acessibilidade comunicacional, o material didático adota recursos em 

múltiplos formatos de mídias, suporte e linguagem, tais como textos, infográficos, 

vídeos, áudios, bem como o uso em um ambiente com interface responsiva, que 

permite a utilização tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, 

acessados por multiplataformas. A produção e a distribuição passam por processo de 

avaliação prévia, com testes e testagem, com o objetivo de identificar necessidades 

de ajustes e correções para o seu aperfeiçoamento. 

O plano de atualização do material didático é executado conforme descreve o 

regulamento do Núcleo de Educação a Distância (NEaD), que estabelece que o 

professor responsável pela disciplina ou curso, realize a elaboração de um plano de 

ensino a cada nova oferta e que faça a produção ou a revisão do material produzido, 

com acompanhamento do NEaD e da equipe multidisciplinar. O sistema de produção 

de material didático adota estratégias tanto de autoria quanto de validação de 

conteúdo licenciado para a Univale, definidas conforme as especificidades de cada 

conteúdo a ser ofertado. Para a produção de material didático próprio, a Univale conta 

com o apoio da Univale TV e da Editora Univale, que possuem estrutura pessoal e 

tecnológica para atendimento às demandas. 

No Curso de Engenharia Civil a indicação do material didático é feita pelos 

docentes selecionados para as disciplinas e componentes curriculares.  Esses 

docentes recebem uma formação para compreenderem o modelo de EaD e as 

especificidades dessa modalidade de educação. A partir disso, ocorre a seleção de 
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materiais e o planejamento da disciplina para validação. De forma sintética, a Figura 

4 representa esse processo, constituído por cinco etapas: 1) seleção de docente para 

a disciplina/componente curricular; 2) formação e orientação didática para atuação na 

EaD; 3) pesquisa ao catálogo de recursos didáticos; 4) seleção de materiais e 

preparação de recursos adicionais, quando necessário; 5) apresentação do 

planejamento para validação da equipe multidisciplinar. 

 

           Figura 4 - Processo de produção do material didático 

 

Fonte: Elaborado pelo NEaD. 

 

Destaca-se que a indicação do material didático que é feita pelo docente, leva 

em consideração a ementa da disciplina/componente curricular, as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas pelo estudante e a adequação da bibliografia 

básica e complementar. 

Como recursos inovadores do material didático para a realidade do curso, 

destacam-se: 

- Unidades de aprendizagem: Os conteúdos das disciplinas são organizados 

no AVA em unidades de aprendizagem, com informações atualizadas e alto nível, o 

que propicia ao estudante o contato com informações atuais e contextualizadas. A 

organização dos conteúdos encontra-se disponível para consulta no AVA Univale. 

- Trilhas de aprendizagem: O material didático é organizado a partir de uma 

proposta de trilha de aprendizagem, onde é propiciada ao estudante uma experiência 

a partir da utilização de recursos variados. 

- Desafios contextualizados: Cada unidade de aprendizagem contém um 

desafio, uma atividade que estimula o pensamento crítico-reflexivo do estudante a 

partir da investigação de uma situação onde a teoria e a prática se encontram. 
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- Ebooks atualizados: O material didático contém ebooks atualizados, com 

informações que permitem o aprofundamento dos conteúdos que estão em estudo. 

- Bibliotecas virtuais: A Univale oferta ao estudante o acesso a duas bibliotecas 

virtuais, com acervo variado e atualizado, possibilitando a complementação dos 

estudos. 

Com vistas a garantir a acessibilidade ao material didático disponível no AVA 

Univale, há ferramentas diversificadas que contribuem com o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, comunicação e inclusão dos estudantes com 

deficiência visual e/ou auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com 

softwares específicos que impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, 

proporcionando uma independência nos estudos e interação com a comunidade 

acadêmica. As funcionalidades existentes permitem ajustes de fontes para leitura, 

tanto de tamanho quanto de cores, sendo possível também a conversão do texto em 

fala. Outra funcionalidade disponível é a tradução do texto em Linguagem Brasileira 

de Sinais. 

Quanto ao sistema de controle de produção e distribuição dos materiais 

didáticos são consideradas as seguintes premissas: 

I. os materiais devem cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo 

programático definido pelos planos de ensino das disciplinas ou cursos; 

II. devem ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover a 

autonomia do estudante, desenvolvendo sua capacidade para aprender a 

aprender e gerenciar seu próprio desenvolvimento ao longo do curso; 

III. detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o estudante 

deve alcançar ao final do conteúdo apresentado; 

IV. oferecer oportunidades sistemáticas de autoavaliação; 

V. proporcionar acessibilidade atitudinal, comunicacional, digital, metodológica e 

instrumental; 

VI. empregar estratégias e recursos inovadores que incentivem a colaboração, 

comunicação, criatividade e o pensamento crítico.  

VII. dispor de esquemas alternativos para atendimento de discentes com 

necessidades especiais; 

VIII. indicar bibliografia e materiais complementares, de maneira a incentivar o 

aprofundamento e a complementação da aprendizagem, por meio de 

atividades complementares ao currículo. 
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A logística de distribuição de material didático é realizada em 05 (cinco)  etapas, 

sendo:  

I. encaminhamento do planejamento de conteúdo pela Coordenação de Curso 

ao NEaD;  

II. verificação dos materiais pela equipe do NEaD;  

III. preparação dos materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem;  

IV. verificação da organização dos materiais pelo docente; 

V. acesso aberto aos estudantes.  

Esse fluxo é representado na Figura 5:   

 

Figura 5 - Processo de controle e distribuição do material didático 

 

Fonte: Elaborado pelo NEaD 

 

Como ações do plano de contingência para garantir o acesso aos materiais do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, a Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, 

mantém um serviço de gerador de energia, bem como contrato de serviço de 

redundância para acesso à internet.   

Em complemento aos materiais das disciplinas, os estudantes recebem 

tutoriais e manuais para uso dos recursos tecnológicos, agenda de atividades, acesso 

à biblioteca virtual, regulamentos e manuais do curso, bem como outros recursos de 

apoio, disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Univale. 
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4.7 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

A Educação a Distância na Universidade Vale do Rio Doce - Univale se 

desenvolve com a atuação de uma equipe multidisciplinar, constituída por 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento e nomeada por portaria pela 

Reitora da Univale. O trabalho realizado pela equipe multidisciplinar é orientado pelo 

regulamento do NEaD, aprovado pelo Conselho Universitário e visa ao planejamento, 

implementação, gestão e aprimoramento da oferta das atividades relacionadas à 

modalidade a distância e à utilização de recursos tecnológicos integrados aos 

processos de ensino e aprendizagem, em consonância com os Projetos Pedagógicos 

dos Cursos. 

A equipe multidisciplinar é composta por: professores-tutores responsáveis 

pelo conteúdo de cada disciplina e pela mediação pedagógica junto aos estudantes; 

equipe de trabalho do Núcleo de Educação a Distância (NEaD); membros dos Núcleos 

Docentes Estruturantes dos cursos de graduação na modalidade a distância; 

membros dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos de graduação presenciais, 

com oferta de disciplinas integral ou parcialmente a distância; coordenações dos 

cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância e dos cursos de pós-

graduação com oferta de disciplinas integral ou parcialmente na modalidade a 

distância. 

Compete à equipe multidisciplinar: 

a) realizar a produção e validação do material didático; 

b) aprovar o planejamento adotado nos processos de ensino e aprendizagem 

ofertados na modalidade a distância; 

c) acompanhar a concepção, produção e disseminação de tecnologias, 

metodologias e uso de recursos educacionais para EaD conforme o seu segmento de 

atuação; 

d) participar das ações de formação pedagógica ofertadas pelo NEaD. 

A cada ano é apresentado à Reitoria um plano de trabalho com as ações a 

serem implementadas para desenvolvimento da Educação a Distância na Univale, 

bem como um relatório com os resultados alcançados. A equipe multidisciplinar se 

reúne periodicamente para o desenvolvimento das ações do seu plano de trabalho e 

possui os seus processos formalizados com fluxos definidos pelo Núcleo de Educação 

a Distância e elaborados junto ao Setor de Qualidade da Univale. 
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Ressalta-se a integração da equipe multidisciplinar na realização das ações 

supracitadas com setores acadêmico-administrativos, tais como Setor de Gestão 

Pedagógica - GEPE, Setor de Pós-graduação - SPG, Secretaria Acadêmica, 

Assessoria de Comunicação, Univale TV, dentre outros. 

 

 

4.8 ATIVIDADES DE AMBIENTAÇÃO ON-LINE 

 

Com o objetivo de auxiliar os estudantes da modalidade de EaD no uso dos 

recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem, a equipe multidisciplinar do NEaD 

oferece apoio com atividades de ambientação online realizadas em laboratórios de 

informática e em atendimentos individuais. Além disso, com o objetivo de proporcionar 

conhecimento sobre as especificidades da modalidade de EaD e desenvolver 

familiaridade com o ambiente virtual, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

oferece gratuitamente o curso de extensão Estudos em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem aos seus estudantes. O curso tem carga horária de dez horas e é 

ofertado em EaD.  

As atividades de ambientação on-line são desenvolvidas de maneira 

transversal à matriz curricular do curso. Sendo a realização de tais atividades, práticas 

essenciais e recomendadas aos estudantes da modalidade EAD para melhor 

aproveitamento na realização do curso, otimizando assim seus resultados.  

A finalidade é a de orientar o estudante sobre o uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, sobre as ferramentas de informação e comunicação e sobre a 

dinâmica de funcionamento dos processos de ensino e de aprendizagem. Como 

recursos de apoio ao estudante são produzidos tutoriais e manuais, que ficam 

compartilhados no Ambiente Virtual de Aprendizagem para acesso. 

 

 

4.9 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Compete à Universidade Vale do Rio Doce – Univale a busca da excelência na 

formação de profissionais comprometidos com a vida e com a transformação social. 

Essa meta reflete o exposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e orienta a 

organização curricular deste PPC, assim como os procedimentos metodológicos 
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implicados nos atos de ensinar e aprender. Ao buscar a excelência, a instituição se 

empenha na formação de profissionais aptos a reunir conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais para resolver problemas. 

Isto significa que se faz necessário reunir o saber com o fazer e o ser, numa 

tomada de decisão para o desenvolvimento de uma postura intelectual e ética. A 

solução de qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos 

conhecimentos científicos, ou seja, o profissional precisa saber o porquê de fazer 

desta maneira e não de outra. Há que ter a compreensão, cada vez maior, do processo 

no qual está envolvido e atuar com crescente grau de autonomia intelectual. 

Nesse sentido, a orientação metodológica nas diferentes atividades que 

integram o percurso formativo do estudante se norteia por uma compreensão de que 

o espaço de aprendizagem é um espaço social no qual as relações pedagógicas se 

inscrevem, assim como a relação com os objetos de aprendizagem. A compreensão 

assumida é a de que as práticas educativas não são “extraterritorializadas”, pelo 

contrário pertencem a territórios singulares, se inscrevem em outros territórios com 

configurações diversas. Portanto, o ato de ensinar e aprender ultrapassa o registro 

didático ou técnico (CANÁRIO, 2005). 

Outra compreensão, complementar a essa, é a de que o ato de ensinar e 

aprender é um ato dialógico, na concepção freireana, que implica a “leitura de mundo” 

e a horizontalidade entre docentes e discentes na busca pelo conhecimento. A práxis 

é o locus de reflexão e ação – sobre a pessoa, seu estar no mundo, nele agir e agir 

sobre ele – e aprender é a tomada de consciência, o que implica em mudança de 

atitude frente ao saber, à pessoa, e à realidade que nos envolve (FREIRE, 1986; 1993; 

2005). 

Aliada às compreensões anteriores, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

assume a compreensão de que os estudantes, jovens e adultos universitários são 

sujeitos históricos e culturais, sendo a cultura parte intrínseca da aprendizagem e do 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991). A especificidade cultural demarca o espaço 

educativo como um espaço de relações, no qual a aprendizagem é um processo 

mediado, por meio de instrumentos e signos (OLIVEIRA, 1997). É nesse espaço da 

mediação que tem lugar a ação docente e as atividades interativas entre 

discente/discente e entre discentes/docente. 

Quanto ao papel de mediador a ser desempenhado pelo docente nas dinâmicas 

inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, isto significa dizer que o professor-
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tutor não atuará como agente exclusivo na formação dos aprendizes, uma vez que as 

interações que serão estabelecidas entre os discentes também representarão um 

papel fundamental na promoção dos avanços no desenvolvimento de cada um. 

Todavia, isto não significa que o papel docente seja menos importante, uma vez que 

no cotidiano do processo formativo cabe ao professor-tutor direcionar o processo 

educativo possibilitando que os discentes transformem informação em conhecimento. 

Nesse sentido, 

A intervenção docente ‘nas zonas de desenvolvimento proximal’ dos 
estudantes é de responsabilidade (ainda que não exclusiva) do professor 
visto como um parceiro privilegiado, justamente porque tem maior 
experiência, informações e a incumbência, entre outras funções, de tornar 
acessível ao estudante o patrimônio cultural já formulado pelos homens e, 
portanto, desafiar através do ensino os processos de aprendizado e 
desenvolvimento (REGO, 2001, p. 117, aspas da autora). 

 

Considerando o exposto nos parágrafos anteriores, os procedimentos 

metodológicos assumidos pelos docentes do curso de Engenharia Civil se norteiam 

pela interação entre reflexão teórica, território de entorno, vivência profissional, busca 

da interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante o desenvolvimento das 

habilidades de compreensão, análise, comparação, avaliação e síntese das 

informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em análises críticas. 

O curso de Engenharia Civil procura manter-se alinhado à proposta curricular 

da instituição, preconizando o aprendizado pela apropriação do conhecimento com 

base em uma realidade concreta para o estudante que será mediada pelo professor-

tutor. Nesse sentido, entende-se que somente há aprendizado quando o 

conhecimento estiver relacionado com situações vivenciadas pelos estudantes e com 

conceitos já estudados por ele. 

Dessa forma, tanto as atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem quanto 

os encontros presenciais realizados, buscam proporcionar ao estudante o maior 

contato possível com a realidade de sua futura profissão, quer seja pela atualidade 

dos conteúdos abordados ou pela postura adotada em momentos presenciais, em 

ambos os casos se trabalha com a realidade do mercado. 

Todas as atividades desenvolvidas nos ambientes de aprendizagem 

proporcionam ao estudante a oportunidade para a exploração de diversas formas de 

construir o conhecimento, proporcionando a acessibilidade metodológica, por meio de 

diferentes métodos e técnicas, mediados também pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação. Dessa forma, ao abrir espaço para a exploração de outros ambientes 



81 

 

 

de aprendizagem, como os Projetos Integradores, as atividades complementares, a 

iniciação à pesquisa, participação em atividades de extensão, eventos internos e 

externos, visitas técnicas, seminários, dentre outros, o curso cumpre o seu papel 

formativo, oferecendo aos discentes a oportunidade de participarem da construção do 

seu perfil profissional. 

Organizado em uma matriz bem estruturada e orientada a uma formação 

profissional alinhada ao mercado, o curso prevê disciplinas e componentes 

curriculares cujos conteúdos estão organizados nos seguintes termos: 

I. interatividade do estudante com o ambiente de estudo virtual e ou presencial;  

II. interatividade estudante-estudante e professor-estudante no AVA e nos 

encontros presenciais;  

III. definição dos objetivos das atividades a serem desenvolvidas;  

IV. definição das ferramentas tecnológicas adotadas;  

V. uso de material didático atualizado;  

VI. organização, desenvolvimento e acompanhamento das etapas das 

atividades; 

VII. integração com o mercado por meio de palestras e seminários; 

VIII. realização de eventos em parceria com o Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo - NUVEM; 

IX. articulação com a comunidade para desenvolvimento de projetos 

integradores; 

X. realização de visitas técnicas;  

XI. estudos de caso e debates;  

XII. utilização de softwares e simulações; 

XIII. rodas de conversa e projetos envolvendo cursos de diferentes áreas; 

XIV. integração com os outros cursos da Univale para a realização de eventos e 

projetos interdisciplinares; 

XV. parcerias com empresas da área de engenharia; 

XVI. fóruns com a participação de profissionais, empresas e outras organizações 

públicas e privadas, a fim de que contribuam nos debates sobre as demandas 

sociais, humanas e tecnológicas para acompanhar a evolução constante da 

Engenharia, para melhor definição e atualização do perfil do egresso. 
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O modelo pedagógico do curso foi concebido com vistas a favorecer o processo 

de construção do conhecimento e o desenvolvimento das competências e habilidades 

dos estudantes da modalidade a distância. O modelo de organização do curso 

fundamenta-se no Ensino Híbrido (Blended Learning) baseado nos autores Horn, 

Staker e Christensen (2015) que se apresenta como um processo para inovar a 

educação ao integrar o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

como base para um sistema de aprendizagem centrado no estudante.

Segundo Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) o ensino híbrido configura-se 

como uma combinação metodológica que impacta na ação do professor em situações 

de ensino e na ação dos estudantes em situações de aprendizagem. Destacam a 

diversidade de formas de aprendizagem, em diferentes contextos, o que torna a 

aprendizagem um processo contínuo. Assim, com apoio da tecnologia, torna-se 

possível desenvolver uma flexibilidade de ensino aos estudantes, garantindo que cada 

um faça um caminho formativo diferenciado, contribuindo para uma aprendizagem 

mais significativa proporcionada pela acessibilidade metodológica. 

Na Universidade Vale do Rio Doce – Univale, o modelo híbrido favorece a 

integração entre os estudos realizados pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem e os 

encontros presenciais realizados semanalmente, proporcionando as trocas de 

experiências e comunicação em ambos os espaços. O modelo pedagógico de oferta 

do curso na modalidade a distância possui uma distribuição em módulo, composto por 

um conjunto de disciplinas e um Projeto Integrador que se realizam em nove semanas.  

A figura 6 ilustra o modelo pedagógico adotado para o curso de Engenharia 

Civil da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 
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Figura 6 - Modelo pedagógico adotado para o Curso 

 
Fonte: Elaborado pelo NEaD. 

 

Durante a oferta de cada módulo, o processo de ensino e aprendizagem ocorre 

com atividades de estudo no Ambiente Virtual de Aprendizagem e encontros 

presenciais semanais. São desenvolvidas, durante nove semanas e de forma paralela, 

duas a três disciplinas e um Projeto Integrador. A Figura 7 representa essa 

organização. 

 

Figura 7 - Organização das disciplinas 

 
Fonte: Elaborado pelo NEaD. 

 

A seguir, descrevem-se as atividades que compõem a formação do estudante 

nesse modelo: 

Encontros presenciais: são realizados duas vezes por semana. As atividades 

são desenvolvidas pelos professores-tutores da disciplina, com preparação prévia e 

metodologias que visam proporcionar momentos de interação entre os estudantes e 

processos de aprendizagem por meio da revisão, aprofundamento, ampliação ou 

avaliação dos conteúdos estudados no Ambiente Virtual de Aprendizagem.  
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Estudos no AVA: são organizados em unidades de aprendizagem, reunindo 

recursos de textos, infográficos, vídeos, livros digitais, exercícios, atividades de 

resolução de problemas e materiais complementares.  

Fóruns no AVA: são espaços de comunicação assíncrona, organizados a cada 

unidade, para favorecer as trocas de aprendizagens e experiências entre os 

estudantes.  

Portanto, como exposto ao longo desta seção, apresentamos várias 

possibilidades de estratégias metodológicas que são utilizadas no curso de 

Engenharia Civil, constituindo assim opções de acessibilidade metodológica e 

contribuindo, dessa forma, para eliminar barreiras nos métodos e técnicas de ensino 

e aprendizagem. 
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5 PERCURSOS CURRICULARES 

 

 

A Política de Ensino para graduação da Univale, conforme o PDI UNIVALE 

2019-2023, traduz sua preocupação em ações acadêmico-administrativas visando à 

qualidade acadêmica dos cursos presenciais e à distância que disponibiliza para a 

comunidade em nível da graduação, pós-graduação e extensão. Toma como base os 

princípios filosóficos e teórico-metodológicos, das diversas áreas de conhecimento, 

demarca compromisso com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ao 

mesmo tempo em que se compromete com a produção científica, com o 

desenvolvimento tecnológico e com o compromisso profissional e social em todas as 

etapas de formação dos estudantes. 

Busca-se por meio dessas políticas, o atendimento adequado a um novo perfil 

de estudantes que fazem parte da comunidade acadêmica inseridos numa 

dinamicidade tecnológica e virtual e que requer processos de ensino-aprendizagem 

significativos. A formação humana aliada à profissional deve se articular com base 

nos princípios que fundamentam as práticas acadêmicas institucionais, quais sejam: 

solidariedade, autonomia, justiça, igualdade, diversidade, pluralidade, respeito às 

diferenças, ao ambiente e à valorização da criticidade. 

Atenta às estratégias metodológicas que visam à aprendizagem significativa na 

construção do conhecimento, o ensino deve perpassar pelo incentivo à iniciação 

científica, pela vivência da curricularização da extensão, pelo estímulo ao estudo e 

pela participação em programas de monitoria e nivelamento e em intervenções nas 

questões regionais. Ou seja, o fazer pedagógico deve orientar ações a partir de 

critérios ligados ao trinômio ensino-pesquisa-extensão. Desse modo, essa tríade 

integradora do ensino, abordará a interdisciplinaridade, a flexibilidade orgânico-

operativa que toma como referência a avaliação contínua, processual das práticas 

educativas adotadas em todos os processos. 

As diretrizes definidas na política de ensino buscam desenvolver uma formação 

voltada para a construção de habilidades intelectuais, valores e atitudes que garantam 

aos sujeitos a possibilidade criativa e inovadora de gerar instrumentos e saberes 

permitindo-lhes resolver seus problemas pessoais e os da comunidade em que vivem. 

Consideram a emergência de um novo tipo de estudante, com diferentes interesses, 
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capacidades e necessidades.  Espera-se que os processos de formação sejam mais 

compatíveis com a realidade e com os sujeitos do mundo contemporâneo. 

A adoção de uma dinâmica curricular integradora, considerando a 

interdisciplinaridade, ocorre tanto entre as disciplinas quanto com os demais 

componentes curriculares que configuraram a formação do profissional em 

Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. O percurso de formação 

contempla atividades de estudo no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

atividades presenciais integrativas, atividades complementares, projetos integradores, 

estágios, monitorias, atividades de iniciação científica e de extensão. 

A realização dessas atividades, com o apoio dos professores-tutores, 

contribuirá para que o estudante reconstrua seus saberes e as integre ao seu 

processo formativo.  

A flexibilização dos componentes curriculares estará também presente nas 

atividades complementares, nas atividades de iniciação científica, nos cursos de 

extensão, projetos de responsabilidade social, estudos no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) e atividades presenciais integrativas. 

Desenvolvimento de Atividades Complementares (AC): são ações 

extracurriculares realizadas pelos estudantes, que visam estimular a realização de 

atividades pedagógicas, de pesquisa, de extensão, cultural e social e de formação 

complementar que ampliem suas vivências sociais e epistemológicas e corroborem 

para ampliação das relações profissionais, das ações de extensão, pesquisa e de 

ensino, que associem teoria e prática com vistas à consolidação do perfil do formando 

desejado pela Universidade. 

Atividades de iniciação científica: têm a finalidade de estimular os 

estudantes à realização de pesquisas, construção de novos conhecimentos e 

socialização desses para a comunidade. 

Cursos de extensão: têm a finalidade de proporcionar o enriquecimento 

cultural da comunidade, interna e externa, com o aproveitamento prático dos 

conteúdos teóricos assimilados.  

Serviços e ações de responsabilidade social e ambiental: oferecem ao 

estudante a oportunidade de aquisição de competências e o desenvolvimento de 

habilidades específicas da futura profissão, ao mesmo tempo que contribui com a 

comunidade. 
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Estudos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): compreendem o 

estudo dos conteúdos planejados pelo docente responsável pela disciplina e/ou 

componente curricular, disponibilizados ao estudante por meio do AVA. Tais 

conteúdos integram conhecimentos que articulam teoria e prática e contribuem para 

a formação profissional, tal como previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Engenharia. 

Atividades presenciais integrativas: são os encontros presenciais 

organizados pelos professores-tutores responsáveis pelas disciplinas e têm como 

objetivo promover ações que auxiliem o processo de aprendizagem do estudante, 

integradas aos conteúdos estudados no AVA. 

Dessa forma, a aprendizagem em todas as modalidades é, antes de tudo, um 

processo de aquisição da capacidade de pesquisar e de interagir na sociedade, que 

se traduz com a competência para aprender a aprender. 

Com base em uma visão da graduação que enfatiza o desenvolvimento da 

autonomia, por meio de um currículo amplo e flexível que proporciona uma formação 

científica sólida e um desenvolvimento humanístico, os egressos da graduação 

deverão: 

I. atuar com competência e criatividade com base em parâmetros éticos; 

II. ter a capacidade de ler e compreender o mundo, desenvolvendo a análise 

crítica;  

III. promover a aprendizagem em uma abordagem colaborativa, sendo capaz de 

interagir com a diversidade sócio-político-cultural; 

IV. reconhecer a importância da ciência e da tecnologia, aplicando-as na sua 

atuação profissional; 

V. ter motivação para a educação continuada. 

 

A política de ensino da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é fruto da 

participação democrática dos diferentes atores do processo educacional. Observa-se 

a manutenção da IES como centro de difusão do conhecimento e de melhoria das 

perspectivas comunitárias. 

Em consonância com essa política de ensino e exercendo a prerrogativa da 

flexibilidade curricular e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, o currículo proposto é 

fruto da reflexão de docentes do NDE e do Colegiado que redefiniram a estrutura 

curricular compreendendo que ela se traduz na organização e disposição dos 
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elementos básicos e essenciais que integram o PPC, assim consideradas, em função 

das inter-relações e a interdependência que estabelecem entre si:  

a. as dimensões cognitiva, afetiva, ética e psicomotora nas áreas de formação 

geral, formação profissional e cidadania, segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais;  

b. as disciplinas a partir das quais serão propostas e realizadas as atividades 

de aprendizagem; 

c. o estágio curricular supervisionado;  

d. o trabalho de conclusão do curso;  

e. as atividades complementares. 

Além das disciplinas e componentes curriculares que compõem a matriz de 

formação do profissional, os Projetos Integradores, desde o primeiro período, 

possibilitam ao estudante uma evolução gradual com a aproximação do conhecimento 

teórico e as vivências práticas, tornando-os mais próximos da realidade do mercado, 

o que garante a autonomia na aquisição de habilidades e competências requeridas 

para sua formação. 

Desta forma, a interdisciplinaridade efetivada por meio da integração das 

disciplinas e demais componentes curriculares forma uma rede conceitual e possibilita 

o desenvolvimento de diversificadas experiências e atividades de aprendizagem, de 

modo que as relações de complementaridade e interdependência sejam percebidas 

pelos estudantes e favoreçam a aprendizagem.  

Assim, de modo articulado, a estrutura curricular visa oferecer oportunidades 

de engajamento dos acadêmicos na busca de soluções para problemas 

correspondentes a sua área de formação.  

As atividades complementares; a participação em projetos de extensão e de 

pesquisa; estudos no AVA; atividades presenciais integrativas; Projeto Integrador; a 

realização de estágios; o aproveitamento de conhecimentos advindos da experiência 

profissional, como meio de tornar o processo de formação flexível, compõem a faceta 

interdisciplinar do curso, bem como a participação dos estudantes nos projetos de 

responsabilidade social.  

A compatibilidade da carga horária, atendendo ao disposto nas Resoluções 

CNE/CES 02/2007, 03/2007 e 02/2019 é garantida em função da distribuição de horas 

nas atividades do curso, cujo critério de atribuição, seja para disciplinas e 

componentes curriculares, levando em consideração o seu potencial para impulsionar 
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a concretização das competências profissionais a serem estruturadas pelos 

estudantes, no decorrer de cada semestre, bem como dos objetivos do curso.  

A relação teoria e prática foi tema de significativas reflexões e debates, no 

processo de reestruturação deste projeto para não incorrer na segmentação em dois 

polos: o teórico e o prático, como se a formação se constituísse de momentos de 

prescrição, análise e de momentos de execução, quando na verdade esses dois 

processos acontecem simultaneamente. 

A perspectiva é de superar essa concepção segmentar, compreendendo a 

prática como uma dimensão do conhecimento que está presente no processo de 

formação, mesmo nos momentos nos quais se trabalha com a reflexão sobre a 

atividade profissional, quanto nos momentos em que se exercita essa atividade no 

ensino em sala de aula, que compreende aulas teóricas, práticas, vivências do campo 

e nas atividades de aprendizagem desenvolvidas nos diferentes espaços de 

formação. 

O Art. 6º da Resolução CNE/CES 02/2019, inciso VIII, em seu parágrafo 2º 

orienta que deve-se estimular as atividades que articulem simultaneamente a teoria, 

a prática e o contexto de aplicação, necessárias para o desenvolvimento das 

competências, estabelecidas no perfil do egresso, incluindo as ações de extensão e a 

integração empresa-escola. Portanto, os conteúdos e percursos formativos devem ser 

integrados, planejados de modo a dar um sentido de unidade ao projeto, à matriz. 

Nesse sentido, entendeu-se que os componentes curriculares do curso devem ser 

organizados de forma que teoria e prática aconteçam de forma articuladas, 

indissociáveis, presentes nas metodologias de ensino e aprendizagem. 

Como descrito nos procedimentos metodológicos das políticas e práticas da 

EaD (item 4.7), as estratégias de ensino são diversificadas e em sua maioria 

promovem ações práticas fundamentadas que contribuem na construção do 

conhecimento teórico-prático. São atividades e projetos que aprofundam os estudos 

e integram os estudantes ao mercado e à comunidade com observações, estudos de 

casos e intervenções. 

Dentre os percursos curriculares, como citado, são realizados os projetos 

integradores que se constituem como atividades práticas fundamentadas, 

interdisciplinares, que articulando ensino-pesquisa-extensão, contribuem para o 

desenvolvimento das habilidades e competências técnicas, profissionais, 

procedimentais, atitudinais e éticas. Atividades práticas são desenvolvidas nas 
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diversas disciplinas, articuladas ao campo teórico-metodológico. E também durante o 

desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso que podem ser experiências 

práticas diversificadas de atividades. 

Assim, as práticas no curso de Engenharia Civil da Univale perpassam toda a 

matriz curricular, e encontram-se inseridas nas disciplinas, como estratégias da 

própria dinâmica metodológica, e nos demais componentes curriculares como 

inserção no campo da atuação profissional e nas práticas extensionistas 

desenvolvidas com e na comunidade. 

A estrutura curricular contempla situações de ensino-aprendizagem, 

propiciando aos estudantes o estabelecimento de relações entre teoria e prática e 

promovendo uma formação mais adequada às demandas do mundo do trabalho. 

Considere-se ainda os processos avaliativos a que os estudantes são submetidos, a 

exemplo do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), entre outros, e 

a capacidade de estabelecer relações entre os conhecimentos e a prática profissional.  

Para a análise e organização dos conteúdos curriculares estabeleceu-se 

coerência na distribuição das disciplinas e demais atividades ao longo do curso com 

o perfil profissional proposto e com os objetivos.  

Em síntese, o currículo proposto preocupa-se em: 

a. apresentar uma concepção da estrutura curricular, fundamentada em 

metodologia de ensino que articule o ensino, a iniciação científica e a 

extensão;  

b. estimular o desenvolvimento de integração entre conteúdos, da inter-

relação teoria/ prática por meio de processos interdisciplinares;  

c. estimular o desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os 

estudantes para a resolução dos problemas enfrentados na atuação 

profissional; 

d. considerar a graduação como etapa de construção das bases para o 

desenvolvimento do processo de educação continuada, incentivando a 

iniciação científica, os trabalhos integradores e a participação de 

estudantes e  egressos em eventos acadêmicos e pós-graduação. 

O trabalho conjunto do grupo de professores, no NDE e colegiado do curso 

constitui-se em uma estratégia que garante a efetividade do PPC. Coloca-se a 

importância do planejamento conjunto da equipe de professores-tutores, de modo a 

que todos compreendam a visão sistêmica e global do projeto pedagógico do curso. 
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5.1 FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Com a missão de construir e compartilhar o conhecimento por meio da 

formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com o 

desenvolvimento humano e regional, e ainda ao vislumbrar ser uma instituição 

educacional inovadora, comunitária e inclusiva, a Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale propõe a “flexibilização curricular” como um caminho a ser percorrido no 

âmbito do Ensino Superior. 

Com esse propósito, a Univale volta o seu olhar para a realidade local e regional 

de seu território de entorno, a fim de adequar-se ao novo cenário econômico. A 

flexibilização curricular, consiste assim em uma proposta de currículo fluido, o qual 

permite acessar as diferentes dimensões didático-pedagógicas de aprendizagem, 

considerando o tempo como um aliado a essa perspectiva, a qual os conteúdos de 

aprendizagem não são estáticos/imóveis na matriz curricular. Nesse sentido, os 

processos de aprendizagem são dialogados entre os cursos, numa perspectiva 

interdisciplinar ao percorrer diferentes áreas. 

O currículo não é somente um conteúdo a ser ensinado, ele é a expressão do 

todo, da cultura, da vida expressamente vivida no âmbito da universidade e fora dela. 

Nesse sentido, recorremos a Freire (1997), ao afirmar a necessidade de uma prática 

docente que dialogue com o cotidiano, que não seja estática, mas que incentive nos 

estudantes o pensamento crítico. 

A universidade compreende que a flexibilização curricular permite o movimento 

e a interação entre os estudantes e os conhecimentos construídos em cada curso de 

graduação. Dessa forma, ao chegar na instituição, os estudantes compartilham das 

mesmas experiências de aprendizagem com demais colegas, favorecendo a 

interlocução entre as áreas de formação, o que ocorre por meio de disciplinas de 

formação básica e específica ofertadas às turmas ingressantes e o Projeto Integrador. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade efetivada por meio da integração das 

disciplinas, componentes curriculares e flexibilização curricular forma uma rede 

conceitual que possibilita a construção de um conhecimento integral, o qual se 

desenvolvem experiências de aprendizagens articuladas entres as diversas áreas de 

formação. A partir desse movimento é possível ao discente perceber a integralidade 

do conhecimento que se dá de forma concreta no cotidiano da universidade. 

De acordo com Godoy (2014), 
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A interdisciplinaridade não consiste em uma desvalorização das disciplinas e 

do conhecimento produzido por elas, mas como um caminho para elaboração 

do conhecimento. Isso faz com que um conhecimento dialogue com o outro, 

mas também faz com que ambos se modifiquem gradativamente (GODOY, 

2014, p. 02). 

 

O trabalho interdisciplinar alarga a visão de mundo e favorece a mobilização 

pelo discente, que mediante as atividades desenvolvidas em cada etapa, consegue 

dialogar com outros profissionais e associar as especificidades de sua formação 

profissional. “A Interdisciplinaridade surge, então, para dar um contorno prático- 

pedagógico na teoria sistêmica ao pontuar que as disciplinas conversam e se 

articulam na medida em que o professor encontre um significado pessoal para isso.” 

(GODOY, 2014, p. 03). 

Nesse viés, o curso de Engenharia Civil adota a flexibilização curricular por 

meio da integração de matrizes, denominado pela instituição de “fusão”. Iniciada no 

segundo semestre do ano de 2018, a proposta de flexibilização curricular, favorece a 

fusão de turmas de períodos/módulos distintos, sem o comprometimento do 

desenvolvimento acadêmico e profissional.  

De modo articulado, esse movimento amplia os campos para o 

desenvolvimento educacional no contexto do Ensino Superior oferecido pela Univale 

e permite a abertura de novos cursos de graduação, bem como a oferta contínua dos 

cursos existentes, além da subsistência de outros cursos. A “matriz de fusão” se 

apresenta assim, como um ganho para a educação, pois possibilita criar, organizar e 

até mesmo extinguir cursos e programas que possam estar em desacordo com a 

realidade local e regional. 
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6 MATRIZ CURRICULAR 

 

 

A concepção de currículo adotada pelo curso de Engenharia Civil, 

caracterizada por bases processuais da formação acadêmica e profissional, responde 

à formação cidadã, ética e humanista, além de expressar a tradução das ações e dos 

movimentos necessários ao ensino e à aprendizagem. 

Com o objetivo de preparar os egressos para atuarem produtivamente no 

mercado de trabalho e na sociedade, foi organizada uma estrutura curricular que 

incorpora, de forma integrada e indissociável, as disciplinas e a prática profissional, 

alicerçadas em princípios éticos no contexto social que possibilitem a compreensão 

do sentido e significado da engenharia civil a serviço da sociedade. 

A estrutura curricular do PPC inova a condução das disciplinas e demais 

componentes curriculares no percurso da formação profissional. Caracteriza-se pela 

flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade metodológica, articulação da teoria 

com a prática, além de agregar temas pertinentes à educação ambiental, direitos 

humanos e relações étnico-raciais e inclusão social.  

Na proposta, os estudantes são inseridos no contexto prático desde o primeiro 

período do curso, que proporciona ao estudante a possibilidade de compreender a 

atuação profissional em suas dimensões técnicas, científicas, econômicas, sociais, 

ambientais e éticas; ainda por meio do projeto integrador que aborda temas baseados 

em demandas atuais da sociedade, e por meio de atividades complementares nas 

quais os estudantes têm autonomia para buscarem diferentes fontes e métodos 

formativos.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em 

Engenharia (Resolução CNE/CES nº 2, de 24 de abril de 2019), os cursos de 

engenharia devem contemplar em seu projeto pedagógico conteúdos básicos, 

profissionalizantes e específicos, diretamente relacionados com as competências 

propostas a se desenvolver. As DCN estabelecem ainda que as atividades práticas 

em laboratório pertinentes ao desenvolvimento de competências gerais e específicas 

estabelecidas pelo PPC são obrigatórias. 

Neste sentido, o PPC do curso de Engenharia Civil busca a articulação entre 

as atividades práticas e teóricas, aliadas à pesquisa e extensão, possibilitando ao 

estudante a aplicação dos conteúdos de forma dinâmica, em contato com a 
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sociedade, fortalecendo sua formação técnica e pessoal. O curso estimula a 

realização de atividades empreendedoras, que contemplem projetos integradores, 

competições acadêmicas, trabalhos em equipe, visitas técnicas supervisionadas por 

professores, entre outras atividades complementares na formação do profissional. 

A matriz curricular do curso de Engenharia Civil contempla carga horária de 160 

(cento e sessenta) horas para Estágio Curricular Supervisionado, compreendendo 

esta etapa como parte prática real integrante do processo de formação profissional, 

articulando o curso por meio dos discentes e docentes ao mundo do trabalho e com o 

saber da experiência e que integra a estrutura curricular dos cursos assim como da 

prática profissional. 

Além disso, são destinadas 200 (duzentas) horas para atividades 

complementares que podem ser realizadas dentro e fora do ambiente escolar, sendo 

estimulada a participação em atividades que articulem habilidades e competências 

que contribuam efetivamente para a consolidação do perfil profissional almejado. 

 

 

6.1 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO CURRÍCULO  

 

Na perspectiva da representação gráfica apresentada na figura 8, as práticas 

de ensino, de extensão e de pesquisa formam uma rede e estão fundamentalmente 

implicadas com a sociedade, com a economia e com a cultura. Acrescente-se que, as 

abordagens de situações problemas reais, como temas a serem desenvolvidos nas 

atividades de ensino-aprendizagem, possibilitam que essas situações sejam tratadas 

no campo da extensão, posto que nascem da leitura da realidade.  

A cada semestre, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE e 

Colegiado do Curso as atividades a serem desenvolvidas (aulas teóricas, aulas 

práticas, estudos no AVA, atividades presenciais integrativas, atividades 

complementares e Projeto Integrador) e analisada a adequação das ementas e planos 

de ensino. Caberá ao NDE realizar a constante avaliação do PPC. 
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Figura 8 - Representação gráfica do currículo 

 

Fonte: Matriz curricular do curso

 

 

6.2 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS  

 

A Educação das Relações Étnico-Raciais, baseada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Resolução CNE/CP Nº 01/2004, objetiva a formação de cidadãos, 

empenhados em promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, 

políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes 

pertencimentos étnico-raciais e sociais.  

No âmbito institucional, o Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro) 

tem registro oficial no calendário acadêmico, e a temática da História da Cultura Afro-

Brasileira e Indígena está inclusa em eventos culturais promovidos pela instituição.  

A valorização da cultura afro-brasileira, gêneros, identidades e etnias no curso 

de Engenharia Civil é contemplada de forma transversal por meio das atividades 

desenvolvidas nas disciplinas, em específico na disciplina Humanidades, Ciências 

Sociais e Cidadania que propõem o debate sobre os temas; nas Atividades 

Complementares (palestras, seminários ou atividades permanentes do calendário 
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acadêmico como a Semana da Diversidade) e também nas expressões culturais 

vivenciadas no curso por meio do projeto integrador e ações de extensão, tendo o 

envolvimento efetivo do discente com fundamento teórico sistematizado que 

evidenciam a responsabilidade social, relações étnico-raciais e questões de gênero e 

diversidade. 

Desta forma, fomenta-se um debate que envolve questões importantes para 

uma boa formação acadêmica: etnia, igualdade, cultura e democracia, com respeito a 

diversidade e a pluralidade de ideias, de culturas e as peculiaridades regionais e 

institucionais, ao estimular a flexibilização das ações educativas e coadunar com as 

novas perspectivas acerca do negro e sua participação na formação da sociedade 

brasileira. 

 

 

6.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

A perspectiva de Educação Ambiental (EA) para a sustentabilidade tem como 

propósito tornar a sociedade moderna capaz de reconstruir sua história na busca de 

condições de sobrevivência que contemple a qualidade de vida, do planeta e da 

pessoa humana. 

Nesse contexto, considerando-se o meio ambiente mais abrangente como a 

casa, rua, corpo, relações interpessoais e a própria natureza, a Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale em consonância com a Lei 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002 

considera a Educação Ambiental como parte constitutiva da formação do sujeito. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), é Missão da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale: “construir e compartilhar o conhecimento 

por meio da formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com o 

desenvolvimento humano”. Dessa forma, pautando-se na sensibilização da 

comunidade acadêmica, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale promove uma 

educação comprometida com a causa ambiental por meio de projetos, ações e 

campanhas educativas sistemáticas.  

Na Univale a Educação Ambiental é transversalizada em ações diversas de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, por meio de projetos, assessorias, participação 

em conselhos, atividades interdisciplinares como Atividades Práticas 
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Supervisionadas, palestras, oficinas, seminários, cursos, produção de material 

didático, roda de saberes, visitas técnicas, em uma abordagem integradora.  

Neste sentido, o curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale por meio da interlocução com as Atividades Complementares, das 

discussões aprofundadas nas temáticas dos Projetos Integradores III e IV e nos 

Estágios Curriculares Supervisionados contribui para a formação do sujeito em 

consonância com princípios da Educação Ambiental, incluindo esta temática 

transversalmente também no projeto integrador e extensão.  

O curso de Engenharia Civil oportuniza discussões sobre a relação entre o meio 

ambiente com a saúde e qualidade de vida da população de forma transversal, e 

explicitamente por meio da disciplina Saneamento Ambiental e Projetos Integradores 

III, IV, V e VI, tendo, entre as práticas das disciplinas, o contato direto com situações 

reais na comunidade local, ou no próprio Campus da Univale, quando o estudante 

pode atuar com protagonismo na identificação de demandas ambientais e elaborando 

propostas de melhoria. A articulação do curso com a educação ambiental também se 

expressa por meio de pesquisas, projetos de extensão e trabalhos de conclusão de 

curso. 

 

 

6.4 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS   

 

Em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, estabelecidas pela Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 e demais 

documentos nacionais e internacionais que defendem e reconhecem a liberdade e 

igualdade de direitos como inerentes a toda pessoa, a Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale busca por meio das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

promover o trabalho sobre a Educação em Direitos Humanos como “concepções e 

práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de 

promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de 

direitos e de responsabilidades individuais e coletivas” (BRASIL, 2012, p. 1).  

No plano formativo, a Educação em Direitos Humanos baliza as práticas 

educativas na Universidade, atendendo ao PDI e demais documentos da Universidade 

que reconhecem como inerentes ao sentido e papel da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale o fundamento dos Direitos Humanos. 



98 

 

 

De modo intencional, as disciplinas que compõem o conjunto formativo dos 

currículos dos cursos de graduação e pós-graduação no campo da saúde, das 

humanidades, da ciência e tecnologia, da educação/formação docente, dos estudos 

territoriais se sustentam nos princípios dos direitos humanos e os têm como diretriz 

da ação docente e discente, como tema de reflexão e debate em sala de aula, na 

busca de promoção de atitudes éticas, da cultura de paz e da defesa dos direitos da 

pessoa. 

No curso de Engenharia Civil, a prática dos Projetos Integradores e do Estágio 

Curricular Supervisionado é um campo fértil para a Educação em Direitos Humanos 

pela inserção efetiva e supervisionada dos estudantes em diferentes espaços de 

atuação profissional. Nessas práticas, os estudantes são incentivados a atuarem de 

forma crítica e como agentes de mudança em locais em que os direitos podem não 

estar sendo respeitados ou encontram-se em situações precária quanto aos direitos 

sociais básicos como a saúde, alimentação, educação e moradia. Nesses espaços, a 

atuação ética da Universidade, por meio da ação discente e docente, pode contribuir 

para desencadear ações para a melhoria da qualidade de vida e condições sociais.  

A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos direitos humanos 

tem sido, ao longo dos anos, objeto de atenção da pesquisa e das ações 

extensionistas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

Neste sentido, o curso de Engenharia Civil contribui para a formação do sujeito 

em consonância com os princípios da Educação em Direitos Humanos de forma 

transversal por meio das atividades desenvolvidas no âmbito das disciplinas, em 

específico nas disciplinas Introdução a Engenharia e Humanidades, Ciências Sociais 

e Cidadania, nas quais os temas são debatidos durante as aulas e também nas 

vivências ao longo do curso por meio do projeto integrador, estágio curricular e 

projetos de pesquisa e extensão. 

 

 

6.5 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale assume o papel de instituição 

formadora de sujeitos com habilidades e competências para atuarem num contexto 

marcado por novas dinâmicas econômicas, sociais e ambientais. Neste cenário, 
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somos cada vez mais confrontados por problemas complexos, que demandam 

pessoas aptas a atuar como parceiras na criação coletiva de novas possibilidades, 

por meio da transformação do conhecimento em ações que contribuam para o 

desenvolvimento regional. 

A Educação Empreendedora é compreendida como um conjunto de ações 

baseadas na formação crítica, reflexiva, provocadora de habilidades como 

criatividade, coragem, determinação, esforço, comprometimento e autonomia. Ao 

aprimorar as habilidades e características do comportamento empreendedor, o 

estudante torna-se o ator responsável pelo seu desenvolvimento. Na Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale a Educação Empreendedora é trabalhada de forma 

contínua e transversal, o que contribui para fomentar projetos que consolidem a 

cultura empreendedora no contexto acadêmico.  

Para fomentar a criação de espaços para a discussão sobre 

empreendedorismo e inovação nos diversos ambientes acadêmicos, o NUVEM 

coordena as ações do Programa de Educação Empreendedora que tem como foco a 

inserção da Educação Empreendedora como tema transversal obrigatório nos cursos 

de graduação da Univale. Pretende-se promover o debate e a reflexão da Educação 

Empreendedora, que volta-se para a vivência do empreendedorismo no ensino 

superior por meio de iniciativas implementadas de forma integrada, interdisciplinar, 

harmonizada e transversal. As ações propostas neste programa serão articuladas a 

partir da mobilização de três grupos da comunidade acadêmica: Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) de cada curso, professores e estudantes. Uma ação relevante do 

Programa de Educação Empreendedora é a inserção da disciplina Cultura 

Empreendedora na matriz curricular de todos os cursos de graduação da Univale, a 

partir de 2022. O objetivo geral da disciplina é fomentar um ambiente favorável à 

promoção da cultura empreendedora estimulando o desenvolvimento de atitudes e de 

ações que possam impactar o ecossistema empreendedor local. 

No âmbito institucional, os cursos podem contar com o apoio do Núcleo 

Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) para o planejamento de ações que 

fomentem a cultura empreendedora entre estudantes e professores. No curso de 

Engenharia Civil, a Educação Empreendedora é contemplada de forma transversal 

por meio das atividades desenvolvidas nas disciplinas, no Projeto Integrador, nas 

Atividades Complementares e, de forma específica, na disciplina Gestão, 

Empreendedorismo e Inovação e nos Projetos Integradores I e II.  
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Além disso, os estudantes do Curso de Engenharia Civil são incentivados a se 

inscreverem em editais de atividades promovidas pelo Núcleo Universitário de 

Empreendedorismo (NUVEM), eventos institucionais e atividades externas que 

possibilitam promover discussões relativas à cultura empreendedora. 

 

 

6.6 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR PERÍODO 

 

O Quadro 2 apresenta a organização curricular do curso de Engenharia Civil 

da Universidade Vale do Rio Doce - Univale com os componentes curriculares e carga 

horária atribuída, as disciplinas distribuídas por períodos e módulos com a respectiva 

carga horária teórica e prática e a classificação por núcleo de conteúdos segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais – básico, profissionalizante e específico. 

 
Quadro  2 - Distribuição da carga horária das disciplinas por período 

Período Módulo 
Disciplinas e 
Componentes 
Curriculares 

Carga horária 
Eixo de 

conteúdos 
Teórica Prática Total 

1º 

1 

Introdução à Engenharia 40 40 80 Específico 

Química Geral 40 40 80 Básico 

Projeto Integrador I - 20 20 Básico 

2 

Humanidades, Ciências 
Sociais e Cidadania 

40 40 80 Básico 

Fundamentos da 
Matemática 

40 40 80 Básico 

Projeto Integrador II - 20 20 Básico 

Carga horária total: 160 200 360 - 

2º 

3 

Algoritmos e Estrutura de 
Dados 

40 40 80 Profissionalizante 

Cálculo I 40 40 80 Básico 

Projeto Integrador III - 20 20 Básico 

4 

Cálculo II 40 40 80 Básico 

Fenômenos de 
Transporte 

40 40 80 Básico 

Projeto Integrador IV - 20 20 Básico 

Carga horária total: 160 200 360 - 
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3º 

5 

Estatística e Probabilidade 40 40 80 Básico 

Física I 40 40 80 Básico 

Projeto Integrador V - 20 20 Específico 

6 

Física II 40 40 80 Básico 

Mecânica 40 40 80 Básico 

Projeto Integrador VI - 20 20 Específico 

Carga horária total: 160 200 360 - 

4º 

7 

Desenho Técnico 40 40 80 Básico 

Resistência dos Materiais  40 40 80 Profissionalizante 

Projeto Integrador VII - 20 20 Profissionalizante 

8 

Desenho Arquitetônico, 
Computacional e 
Universal 

40 40 80 Específico 

Materiais de Construção 
Civil 

40 40 80 Profissionalizante 

Projeto Integrador VIII - 20 20 Profissionalizante 

Carga horária total: 160 200 360 - 

5º 

9 

Arquitetura e Urbanismo 40 40 80 Específico 

Segurança do Trabalho e 
Ergonomia 

40 40 80 Profissionalizante 

Projeto Integrador IX - 20 20 Específico 

10 

Projeto Arquitetônico 40 40 80 Específico 

Topografia e 
Geoprocessamento 

40 40 80 Profissionalizante 

Projeto Integrador X - 20 20 Específico 

Carga horária total: 160 200 360 - 

6º 

11 

Hidrologia 40 40 80 Profissionalizante 

Instalações Elétricas 
Prediais 

40 40 80 Específico 

Projeto Integrador XI - 20 20 Específico 

12 

Geologia 40 40 80 Profissionalizante 

Hidráulica 40 40 80 Profissionalizante 

Projeto Integrador XII - 20 20 Específico 

Carga horária total: 160 200 360 - 
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7º 

13 

Projeto de Instalações 
Hidráulicas e Sanitárias  

40 40 80 Específico 

Saneamento Ambiental 40 40 80 Profissionalizante 

Projeto Integrador XIII - 20 20 Específico 

14 

Construção Civil 40 40 80 Profissionalizante 

Teoria das Estruturas 40 40 80 Profissionalizante 

Projeto Integrador XIV - 20 20 Específico 

Carga horária total: 160 200 360 - 

8º 

15 

Estruturas de Concreto 
Armado I 

40 40 80 Específico 

Mecânica dos Solos 40 40 80 Específico 

Sistemas de 
Abastecimento e 
Tratamento de Água 

40 40 80 Específico 

16 

Estruturas de Concreto 
Armado II 

40 40 80 Específico 

Estruturas de Madeira 40 40 80 Específico 

Estradas 40 40 80 Específico 

Carga horária total: 240 240 480 - 

9º 

17 

Pavimentação 40 40 80 Específico 

Sistemas de Esgotos 40 40 80 Específico 

Trabalho de Conclusão de 
Curso I  

- 25 25 - 

18 

Cálculo de Fundações 40 40 80 Específico 

Estruturas Metálicas 40 40 80 Específico 

Trabalho de Conclusão de 
Curso II  

- 25 25 - 

Carga horária total: 160 210 370 - 

10º 19 

Gestão, 
Empreendedorismo e 
Inovação 

20 20 40 Profissionalizante 

Orçamento e 
Planejamento de Obras 

40 40 80 Específico 

Optativa 20 20 40 - 

Pontes 40 40 80 Específico 

Trabalho de Conclusão de 
Curso III 

- 25 25 - 
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20 

Drenagem Urbana 40 40 80 Específico 

Sistemas de Transportes 
e Engenharia de Tráfego 

40 40 80 Profissionalizante 

Trabalho de Conclusão de 
Curso IV 

- 25 25 - 

Estágio Curricular 
Supervisionado 

- 160 160  

Carga horária total: 200 410 610 - 

Atividades Complementares 200 - 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4180 Horas  

 

As disciplinas optativas são ofertadas pela Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale a título de enriquecimento dos cursos, ampliando a flexibilidade, a 

contextualização e a autonomia do Núcleo Docente Estruturante – NDE na proposição 

dos currículos, possibilitando ao estudante o desenvolvimento de competências 

transversais que complementam as definidas como parte do núcleo de formação 

profissional. O NDE e o colegiado do curso, no semestre anterior à oferta da disciplina 

optativa, indicarão, mediante manifestação discente, a ementa da disciplina que será 

ofertada, observando a demanda mínima para oferta. Na matriz curricular do curso, a 

optativa está registrada no 10º período, conforme quadro 3. 

 

Quadro  3 – Disciplinas optativas do curso de Engenharia Civil 

Período 
Disciplinas e 

componentes curriculares 

Carga horária 
Núcleo de 
conteúdos 

Teórica Prática Total 

10º 
Patologia das Construções 20 20 40 Específico 

Ensino de Libras 20 20 40 Básico 

 

O quadro 4 apresenta resumidamente a distribuição da carga horária das 

disciplinas e componentes curriculares do curso de Engenharia Civil.  
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Quadro  4 – Distribuição da Carga horária do curso 

Disciplinas e Componentes curriculares Carga horária 

Carga horária teórica 1720 horas 

Carga horária prática 1720 horas 

Projeto Integrador 280 horas 

Atividades Complementares 200 horas 

Trabalho de Conclusão de Curso 100 horas 

Estágio 160 horas 

 
 
O currículo do curso contempla, segundo estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para cursos de graduação em Engenharia componentes 

teóricos e práticos distribuídos nos núcleos básico, profissionalizante e específico e 

ainda os componentes Atividades Complementares, Estágio Curricular 

Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso, com respectivas cargas horárias, 

como apresentado na figura 9.
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Figura 9 – Distribuição de carga horária por componentes curriculares 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Civil da Univale 
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Considerando as atribuições profissionais para o Engenheiro Civil conforme 

estabelecido pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e visando 

a atuação plena do egresso, a matriz do curso de Engenharia Civil contempla cinco 

grandes eixos. A figura 10 apresenta a distribuição das disciplinas da matriz curricular 

por eixo de atuação profissional. 

 

Figura 10 – Distribuição de disciplinas por eixos de atuação profissional 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Civil 

 

A caracterização da matriz curricular por eixos de áreas de atuação permite a 

visualização sistêmica do currículo do egresso, ressaltando que os componentes 

curriculares que complementam a matriz, por sua flexibilidade, permitem ao curso e 

aos estudantes direcionar atividades de formação como cursos, palestras, fóruns, 

projetos de pesquisa e extensão e projetos integradores com temas estratégicos para 

complementar a formação nas áreas de atuação, abordando atualidades e inovações. 
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6.7 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS DAS DISCIPLINAS 

 

1º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Introdução à Engenharia 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Apresentação do curso de engenharia. A natureza da engenharia. Áreas de atuação do 
Engenheiro. Características do profissional de Engenharia e conceitos básicos de projeto. 
Relações humanas: engenheiro na empresa. Desenvolvimento profissional na engenharia. 
Desenvolvimento de habilidades básicas para o engenheiro. Noções gerais e serviços públicos 
e particulares. Abordagem de problema de engenharia. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - ALEXANDER, C. K.; WATSON, J. A. Habilidades para uma carreira de sucesso na 
Engenharia. Porto Alegre: AMGH, 2015.  ISBN 9788580554403. 
2 - DYM, C. L. et al. Introdução à Engenharia: uma abordagem baseada em projeto. 3. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2010. ISBN 9788577806867.    
 

Bibliografia Complementar: 
1 - BENNETT, R.; MILLAM, E. Liderança para engenheiros. Porto Alegre: AMGH, 2014. ISBN 
9788580554007.    
2 - CARDOSO, José Roberto. Introdução à engenharia uma abordagem baseada em ensino por 
competências. Rio de Janeiro: LTC, 2021. ISBN 9788521637745. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Química Geral 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Teoria Atômica; Ligações Químicas; Acidez e Basicidade de Lewis e Pearson; Titulação de 
Ácidos e Bases Fortes; Equilíbrio iônico; Termoquímica; Introdução à Eletroquímica; Aplicação 
de potenciais padrão de eletrodos. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - ATKINS, Peter. Princípios de química questionando a vida moderna e o meio ambiente. 
7 ed. Porto Alegre: ArtMed, 2018. ISBN 9788582604625.  
2 - BROWN, Theodore L..[et al.]. Química a ciência central. 9. ed. São Paulo: Editora Pearson, 
2004. ISBN 9788587918420.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - BROWN, Lawrence S. Química geral aplicada à engenharia. 2 ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015.  ISBN 9788522122745.    
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2 - ROSENBERG, Jerome L. Química geral. 9 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.  ISBN 
9788565837316.  

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador I 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Empreendedorismo e as formas de empreender. O ethos comunitário e a construção de sonhos 
coletivos. Criatividade e inovação. Competências empreendedoras. Redes de colaboração 
local, regional e internacional para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor. 

Bibliografia Básica: 
1 - AFFONSO, Ligia Maria Fonseca. Empreendedorismo. Porto Alegre: SAGAH, 2019. ISBN 
9788595028326.  
2 - DORNELAS, José. Introdução ao empreendedorismo: desenvolvendo habilidades para 
fazer acontecer. São Paulo: Fazendo Acontecer, 2018. ISBN 9788566103083.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para Empreendedores: fundamentos 
da criação e gestão de novos negócios. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. ISBN 
9788576058762. 
2 - TAJRA, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo: conceitos e práticas inovadoras. São Paulo: 
Erica, 2019. ISBN 9788536531625. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução à Ética. Ética Profissional, Social, Política. Postura ética profissional do Engenheiro. 
Conceitos de ciência, tecnologia e inovação. A Tecnologia como Área do Conhecimento 
Humano: conceito e evolução histórica; Sociedade. Cidadania, participação política, social e 
popular. Direitos humanos. Sociedade e Ambiente. Ação científica e ação tecnológica. Relações 
humanas, gêneros, identidades e etnias e história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.  

Bibliografia Básica: 
1 – TERRA, Márcia de Lima Elias (Org). Humanidades, ciências sociais e cidadania. São 
Paulo: Pearson, 2015. ISBN 9788543009612.    
2 – KESSELRING, Thomas. Ética, política e desenvolvimento humano. Caxias do Sul: 
EDUCS, 2011. ISBN 9788570614476.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 – DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2009. ISBN 
9788576053682.     
2 – MORAIS, Regis de (Org). Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução metodológica e 
crítica. Campinas: Papirus, 2013. ISBN 9788530810856.  
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Fundamentos da Matemática 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Operações com números reais e intervalos numéricos. Razão e proporção. Regra de Três: 
simples e composta. Potenciação. Radiciação. Polinômios. Frações Algébricas. Equação do 
primeiro grau. Equações de 2º Grau. Matrizes. Determinantes. Sistemas Lineares. Funções: 
Conceitos e representações de funções. Função do primeiro grau. Função do Segundo Grau. 
Função Exponencial. Função Logarítmica. Função Modular. Funções Trigonométricas. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – ARAUJO, Luciana Maria Margoti et al. Fundamentos de matemática. 1. ed. Porto Alegre: 
Sagah, 2018. ISBN 9788595027701.   
2 – SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática básica para cursos superiores. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Atlas, 2018. ISBN 9788597016659.    
 

Bibliografia Complementar: 
1 – YAMASHIRO, Seizen. Matemática básica. São Paulo: Blucher, 2014. ISBN 
9788521207801.    
2 – AXLER, Sheldon. Pré-cálculo: uma preparação para o cálculo. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2016.  ISBN 9788521632153.   
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador II 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Cultura empreendedora na prática: desenvolvendo soluções criativas e inovadoras para dilemas 
da comunidade local. 

Bibliografia Básica: 
1 - AFFONSO, Ligia Maria Fonseca. Empreendedorismo. Porto Alegre: SAGAH, 2019. ISBN 
9788595028326.  
2 - DORNELAS, José. Introdução ao empreendedorismo: desenvolvendo habilidades para 
fazer acontecer. São Paulo: Fazendo Acontecer, 2018. ISBN 9788566103083.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para Empreendedores: fundamentos 
da criação e gestão de novos negócios. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. ISBN 
9788576058762. 
2 - TAJRA, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo: conceitos e práticas inovadoras. São Paulo: 
Erica, 2019. ISBN 9788536531625. 
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2º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Algoritmos e Estruturas de dados 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução à Algoritmos e Lógica de Programação; Conceitos básicos e tipos de dados; Tipos 
de dados e Variáveis; Aplicação de diversos tipos de dados, estruturas de controle e de decisão 
no desenvolvimento de algoritmos. Instruções e símbolos usados; Estruturas de Repetição. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - EDELWEISS, Nina. Algoritmos e programação com exemplos em Pascal e C. Porto 
Alegre: Bookman, 2014. ISBN 9788582601907. 
2 - SANTOS, Marcela Gonçalves dos. Algoritmos e programação. Porto Alegre: SAGAH, 
2018. ISBN 9788595023581 
 

Bibliografia Complementar: 
1 -  MORAIS, Izabelly Soares de. Algoritmo e programação. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 
9788595024731.  
2 - FORBELLONE, André Luiz Villar; Eberspacher, Henri Frederico. Lógica de Programação: 
a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2005. 
ISBN 9788576050247.  
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Cálculo I 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Cálculo de limites; Leis básicas de limites; Derivadas: definição. Interpretação geométrica da 
derivada; Regras de derivação e suas aplicações; Derivada de uma função composta: regra da 
cadeia. Derivadas de funções trigonométricas; Derivada das funções exponencial e logarítmica. 
Noções de integral, cálculo de integral definidas e indefinidas; Integração por partes. 
Substituição trigonométrica; Aplicações da integral, área entre duas curvas. Montando integrais: 
volume, densidade, valor médio. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – BASSANEZI, Rodiney Carlos. Introdução ao cálculo e aplicações. São Paulo: Contexto, 
2015. ISBN 9788572449090.  
2 – FACCIN, Giovani Manzeppi. Elementos de cálculo diferencial e integral. Curitiba: 
Intersaberes, 2015. ISBN 9788544302057. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 – FLEMMING, Diva Marilia; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, limite, derivação 
e integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. ISBN 9788576051152. 
2 - YAMASHIRO, Seizen; SOUZA, Suzana Abreu de Oliveira. Matemática com aplicações 
tecnológicas: cálculo II. v. 3. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2020. ISBN 9788521219101. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador III 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Princípios que regem os sistemas ambientais e fatores de desequilíbrio. População, meio 
ambiente e desenvolvimento. Ambiente rural e urbano. Plano Nacional de Educação Ambiental. 
Influências antrópicas no ambiente. Análise documental e revisão bibliográfica.  
 

Bibliografia Básica: 
1 - MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2021 
ISBN 9786555583922. 
2 – SANTOS, Ana Silvia Pereira; OHNUMA JR, Alfredo Akira (Org.). Engenharia e meio 
ambiente: aspectos conceituais e práticos. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. ISBN 
9788521637523. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - BARSANO, Paulo Roberto. Legislação ambiental. São Paulo: Erica, 2014. ISBN 
9788536521619. 
2 - PINOTTI, Rafael. Educação ambiental para o século XXI. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2016. 
ISBN 9788521210566. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Cálculo II 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Funções de várias variáveis. Derivadas parciais. Derivadas parciais de ordem superior. Integrais 
múltiplas. Integração em Coordenadas Polares, Cilíndricas e Esféricas. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - ANTON, Howard. Cálculo. v. 2. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. ISBN 9788582602461.  
2 - RODRIGUES, Guilherme Lemermeier. Cálculo diferencial e integral II. Curitiba: 
Intersaberes, 2017. ISBN 9788559725759.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 – FERNANDES, Daniela Barude (Org.). Cálculo Diferencial. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2014. ISBN 9788543005423.  
2 - ROGAWSKI, J.; ADAMS, C. Cálculo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. v. 2. ISBN 
9788582604588.  
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Fenômenos de Transporte 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução à Mecânica dos Fluidos; Propriedades dos fluidos; Estática dos fluidos; Escoamento 
incompressível de fluidos não viscosos; Perda de carga no escoamento de fluidos; 
Fundamentos da condução de calor; Fundamentos da convecção de calor; Fundamentos da 
radiação térmica. 

Bibliografia Básica: 
1 - BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
ISBN 9788576051824. 
2 - ZABADAL, Jorge Rodolfo Silva. Fenômenos de transporte: fundamentos e métodos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2016. ISBN 9788522125135. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - MUNSON, Bruce R. Fundamentos da mecânica dos fluídos. São Paulo: Blucher, 2004. 
ISBN 9788521215493. 
2 - KREITH, Frank. Princípios de transferência de calor. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2015. ISBN 9788522122028. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador IV 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Influências antrópicas no ambiente. Educação para a sustentabilidade. Atividades comunitárias 
de educação ambiental. Trabalho em equipe. Trabalho de campo.  
 

Bibliografia Básica: 
1 - MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2021 
ISBN 9786555583922. 
2 – SANTOS, Ana Silvia Pereira; OHNUMA JR, Alfredo Akira (Org.). Engenharia e meio 
ambiente: aspectos conceituais e práticos. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. ISBN 
9788521637523. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - BARSANO, Paulo Roberto. Legislação ambiental. São Paulo: Erica, 2014. ISBN 
9788536521619. 
2 - PINOTTI, Rafael. Educação ambiental para o século XXI. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2016. 
ISBN 9788521210566. 
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3º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estatística e Probabilidade 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução à Estatística. Organização de Dados: Tabelas e Gráficos; Medidas de Posição: 
Média, Mediana e Moda; Medidas de dispersão e variabilidade: Desvio padrão, Variância e 
Coeficiente de variação. Cálculo de Probabilidade; Correlação e Regressão; Amostragem 
Aleatória; Distribuição Amostral das Médias e das Proporções; Inferência; Testes de Hipóteses 
Paramétricos. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – BECKER, João Luiz. Estatística básica: Transformando dados em informação. Porto 
Alegre: Bookman, 2015. ISBN 9788582603130.  
2 – CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. Curitiba: 
InterSaberes, 2013. ISBN 9788565704922.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 – BONAFINI, Fernanda Cesar. Matemática e estatística. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2014. ISBN 9788543005553. 
2 – SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, Alu. Probabilidade e estatística. 
3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 9788565837477. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Física I 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Vetores. Vetores de Força – análise bidimensional. Equilíbrio de partícula – análise 
bidimensional. Equilíbrio de corpo rígido - análise bidimensional. Cinemática da Partícula: 
Movimento em Uma Dimensão – Movimento Retilíneo Uniforme – MRU. Cinemática da 
Partícula: Movimento em Uma Dimensão – Movimento Retilíneo Uniformemente Variado – 
MRUV. Aplicações das Leis de Newton. Aplicações das leis de Newton II - planos inclinados e 
roldanas. Aplicações das leis de Newton III - com atrito. Trabalho e Energia. Conservação de 
Energia Mecânica. Potência e rendimento, forças conservativas e energia potencial. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - SGUAZZARDI, Monica Midori Marcon Uchida (Org.). Física geral. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2014. ISBN 9788543011080. 
2 - TIPLER, Paul Allen. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, 
termodinâmica. 6. ed. V. 1. Rio de Janeiro; LTC, 2009. ISBN 9788521626183. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física I: mecânica. 14. ed. São Paulo: Pearson, 
2016. ISBN 9788543005683. 
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2 - KNIGHT, Randall D. Física I: uma abordagem estratégica. v.1. 2. ed. Porto Alegre Bookman, 
2009. ISBN 9788577805198.  
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador V 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Conceitos de resíduos sólidos, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e rurais. 
Tipos de resíduos. Caracterização dos resíduos urbanos. Gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos. Políticas públicas de gestão de resíduos sólidos. Metodologias e técnicas de 
minimização, reciclagem e reutilização. Acondicionamento, coleta, transporte.  

Bibliografia Básica: 
1 - BARBOSA, Rildo Pereira. IBRAHIN, Francini.Imene. D. Resíduos sólidos: impactos, 
manejo e gestão ambiental. São Paulo: Saraiva, 2014. ISBN 9788536521749. 
2 - JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo; FILHO, José Valverde M. Política Nacional: Gestão 
e Gerenciamento de Resíduos Sólidos . Barueri, SP: Manole, 2012. 9788520444801. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - NASCIMENTO NETO, Paulo. Resíduos sólidos urbanos: perspectivas de gestão 
intermunicipal em regiões metropolitanas. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 9788522479528. 
2 -SILVA FILHO, Carlos Roberto Silva. Gestão de resíduos sólidos: o que diz a lei. 4. ed. São 
Paulo: Trevisan, 2019. ISBN 9788595450455.  
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Física II 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Torque e Segunda Lei de Newton para a rotação. Energia Cinética de Rotação. Conceitos 
fundamentais da Eletrostática. Lei de Coulomb. Campo elétrico e Linhas de Campo elétrico. 
Potencial elétrico e Diferença de Potencial. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - CAVALEIRO, Randall. D. Física: Uma Abordagem Estratégica - Volume 3: Eletricidade e 
Magnetismo . Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 9788577805532 
2 - SGUAZZARDI, Monica Midori Marcon Uchida (Org.). Física geral. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2014. ISBN 9788543011080. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física I: mecânica. 14. ed. São Paulo: Pearson, 
2016. ISBN: 9788543005683. 
2 – TELLE, Dirceu D’Alckmin; NETTO, João Mongelli. Física com aplicação tecnológica: 
eletrostática, eletricidade, eletromagnetismo. v. 3. São Paulo: Blucher, 2018. ISBN 
9788521209300. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Mecânica 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução à mecânica; Estática; Equilíbrio de partícula; Equilíbrio de corpo rígido; Centróides 
e Centros de Gravidade; Momento de inércia. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - SHAMES, Irving H. Estática: mecânica para engenharia. 4 ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2002. ISBN: 9788587918130. 
2 - HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. 10 ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2005. ISBN: 9788587918970. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - PLESHA, Michael E.; GRAY, Gary L. COSTANZO, Francesco. Mecânica para Engenharia: 
Estática. Porto Alegre: Bookman, 2014. ISBN: 9788565837309 
2 - ASSIS, Arnaldo Rezende de. Mecânica dos sólidos. São Paulo: Pearson, 2015. 
ISBN: 9788543017266. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador VI 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Processos de tratamento de resíduos sólidos. Processos de disposição final. Avaliação do 
impacto causado no ambiente.  Ética na Pesquisa. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - BARBOSA, Rildo Pereira. IBRAHIN, Francini.Imene. D. Resíduos sólidos: impactos, 
manejo e gestão ambiental. São Paulo: Saraiva, 2014. ISBN 9788536521749. 
2 - JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo; FILHO, José Valverde M. Política Nacional: Gestão 
e Gerenciamento de Resíduos Sólidos . Barueri, SP: Manole, 2012. 9788520444801 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - NASCIMENTO NETO, Paulo. Resíduos sólidos urbanos: perspectivas de gestão 
intermunicipal em regiões metropolitanas. São Paulo: Atlas, 2013. ISBN 9788522479528. 
2 – SILVA FILHO, Carlos Roberto Silva. Gestão de resíduos sólidos: o que diz a lei. 4. ed. 
São Paulo: Trevisan, 2019. ISBN 9788595450455.  
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4º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Desenho técnico 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Normas de desenho técnico (ABNT). Formatos. Escalas. Representação gráfica de linhas. 
Cotas. Perspectiva Isométrica. Projeções Ortogonais principais. Planos de projeções. 

Bibliografia Básica: 
1 - KUBBA, Sam A. A. Desenho técnico para construção. Porto Alegre: Bookman, 2014. ISBN: 
9788582601570 
2. GIESECKE, Frederick E. Comunicação gráfica moderna. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
ISBN: 9788577803750 

Bibliografia Complementar: 

1 - CORRÊA, Roberto Machado. Desenho técnico civil: Projeto de Edifícios e outras 
Construções. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. ISBN 9788595156364. 

2 - SILVA, Cristiane da; GARRIDO, Viviane; BENTO, Aline. Geometria. 2. ed. Porto Alegre: 
Sagah, 2018. ISBN: 9788595023475 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Resistência dos Materiais  80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Tensão. Deformação. Propriedades mecânicas dos materiais. Carregamento axial. Torção. 
Flexão. Cisalhamento. Estado de tensão e de deformação. Critérios de resistência. Flambagem 
de colunas. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 10. ed. São Paulo : Pearson, 2018. ISBN 
9788543024998.  
2 - MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 20. ed. São Paulo:  
Erica, 2018. ISBN 9788536528564.  
 

Bibliografia Complementar: 
1. BEER, Ferdinand P. et al. Estática e Mecânica dos Materiais. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
ISBN 9788580551655. 
2. ROSSI, Carlos Henrique Amaral. Resistência dos materiais. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2016. ISBN 9788543017396. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador VII 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Propriedades dos materiais; Estrutura e arranjos dos materiais; Materiais metálicos; Materiais 
Cerâmicos; Polímeros; Materiais sustentáveis. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - CALLISTER JR., William D. Ciência e engenharia de materiais: Uma introdução. 10. Rio 
de Janeiro: LTC, 2020. ISBN 9788521637325.  
2 - ASKELAND, Donald R. Ciência e engenharia dos materiais. 3. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2019. ISBN 9788522128129.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - STEIN, Ronei Tiago. Tecnologia dos materiais. Porto Alegre: SAGAH, 2019. ISBN 
9788595022355. 
2 – TESSARO, Alessandra Buss. Tecnologias, sistemas e materiais ecoeficientes. Curitiba: 
Contentus, 2020. ISBN 9786557454992. 
  

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Desenho Arquitetônico, Computacional e Universal 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Conceitos gerais e normas de desenho arquitetônico. Elementos, funções e comandos básicos 
de desenho computacional. Representação gráfica do projeto arquitetônico. Circulação vertical. 
Escalas de representação e convenções gráficas vinculadas ao desenho arquitetônico. 
Instrumentos, técnicas de desenho e normas de representação. Desenho universal. 

Bibliografia Básica: 
1 - MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico. 5. ed.  São Paulo: Blucher, 2017. ISBN 
9788521212072. 
2 - PACHECO, Beatriz de Almeida; SOUZA-CONCILIO, Ilana de Almeida; FILHO, Joaquim 
Pessoa. Projeto assistido por computador. Curitiba: Intersaberes, 2017. ISBN 
9788544303252. 

Bibliografia Complementar: 
1 - MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de projetos. São Paulo: Blucher, 2007. ISBN 
9788521215103.  
2 - RIBEIRO, Antônio Clélio; PERES, Mauro Pedro; IZIDORO, Nacir. Curso de desenho 
técnico e autocad. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 9788581430843. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Materiais de Construção Civil 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Concreto: dosagem, produção, lançamento, adensamento, cura e controle tecnológico; 
Argamassas; Materiais cerâmicos: blocos, tijolos, telhas e placas cerâmicas; Metais; Madeiras; 
Plásticos; Tintas e vernizes. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - BAUER, L. A. Falcão. Materiais de construção. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. v. 1. ISBN 
9788521636632. 
2 - BAUER, L. A. Falcão. Materiais de construção, 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. v. 2. ISBN 
9788521636618. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - ABITANTE, André Luís. Materiais de construção. Porto Alegre: SAGAH, 2017. ISBN 
9788595020092. 
2 - PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança. Materiais de construção. 3. ed. São 
Paulo: Erica, 2020. ISBN 9788536532769. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador VIII 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Materiais biodegradáveis e reciclagem. Materiais ecoeficientes. Materiais de alto desempenho. 
Aplicações inovadores de materiais diversos nas engenharias. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - CALLISTER JR., William D. Ciência e engenharia de materiais: Uma introdução. 10. Rio 
de Janeiro: LTC, 2020. ISBN 9788521637325.  
2 - ASKELAND, Donald R. Ciência e engenharia dos materiais. 3. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2019. ISBN 9788522128129 

Bibliografia Complementar: 
1 - STEIN, Ronei Tiago. Tecnologia dos materiais. Porto Alegre: SAGAH, 2019. ISBN 
9788595022355. 
2 – TESSARO, Alessandra Buss. Tecnologias, sistemas e materiais ecoeficientes. Curitiba: 
Contentus, 2020. ISBN 9786557454992. 
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5º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Arquitetura e Urbanismo 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução a Projetos de Arquitetura e Urbanismo; Funções: Comportamental, Bioclimática, 
Estética e Simbólica; Introdução à Arquitetura Proporção, Escala e Princípios Ordenadores; 
Abordagem de Projeto: Fundamentos e Etapas; Programa de necessidades e anteprojeto; 
Constituição e elaboração de projeto arquitetônico; Teorias, métodos e técnicas de 
planejamento urbano; Problemáticas no Meio Urbano; Qualidade do ambiente urbano; 
Alternativas Técnicas Sustentáveis em Benefício do Ambiente Construído; Conforto Ambiental 
– Iluminação Natural e Insolação; Conforto Ambiental – Ventilação e Condicionantes Térmicos. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - HUYER, André. Introdução a arquitetura e urbanismo. Porto Alegre: Sagah, 2018. ISBN: 
9788595022577. 
2 – CORNETET, Betina Conte; PIRES; Daniela Giovanini Manuel (Org.) Arquitetura. Porto 
Alegre: SAGAH, 2016. ISBN 9788569726791. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - BROWN, G. Z. Sol, vento e luz: Estratégias para o projeto de arquitetura. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2007. ISBN: 9788577800902. 
2 - SOUZA, D. A. et al. Ergonomia do ambiente construído. Porto Alegre: SAGAH, 2019. 
ISBN: 9788595029675. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Segurança do Trabalho e Ergonomia 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Fundamentos de Segurança do Trabalho; Normas Regulamentadoras-NR’s; Riscos 
Ocupacionais; Layout de canteiro de obras e instalações provisórias segundo a NR 18; 
Programas de saúde e segurança ocupacional; Acidente de trabalho; Ergonomia; Análise 
Ergonômica do Trabalho. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - FALZON, P. Ergonomia. São Paulo: Blucher, 2007. ISBN 9788521209935. 
2 - IIDA, I.; GUIMARÃES, L. B. M. Ergonomia, projeto e produção. 2. ed. São Paulo: Blucher, 
2005. ISBN 9788521215271.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - CORRÊA, V.; BOLETTI, R. R. Ergonomia: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: 
Bookman, 2015. ISBN 9788582603154. 
2 - FERREIRA, Patricia Itala. Clima organizacional e qualidade de vida no trabalho. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. ISBN 9788521623830.  
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador IX 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Conceito e processo de produção do espaço urbano. Estruturação da aglomeração urbana. 
Plano Diretor. Diretrizes estratégicas de políticas setoriais. Política Imobiliária e Fundiária e de 
Uso do Solo. Plano de estrutura urbana. Sistema de planejamento urbano descentralizado.  
 

Bibliografia Básica: 
1 – PETERSEN, Rodrigo Cordova et al. Planejamento urbano e regional:  Elementos urbanos. 
Porto Alegre: SAGAH 2019. ISBN 9786581492328. 
2 – SCOPEL, Vanessa. Planejamento urbano. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 
9788595023253. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - DUARTE, Fábio. Planejamento Urbano. Curitiba: InterSaberes, 2012. ISBN 
9788582124079. 
2 - SCOPEL, Vanessa et al.  Estudo da cidade. Porto Alegre: SAGAH, 2020. ISBN 
9786581492977. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Arquitetônico 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Pré-dimensionamento e terreno; Condicionantes naturais do anteprojeto arquitetônico em lote, 
quadra, entorno e vias de acesso; Arquitetura e clima; Noções de conforto ambiental; Teorias e 
métodos projetuais; Etapas de elaboração do projeto arquitetônico; Leiaute e desenho de 
móveis residenciais; Dimensionamento; Projeto arquitetônico residencial. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - MONTENEGRO, Gildo. O traço dá ideia: Bases para o projeto arquitetônico. São Paulo:  
Blucher, 2016. ISBN 9788521210177. 
2 - CARRANZA, Edite Galote. Escalas de representação em arquitetura. 5. ed. São Paulo: 
Blucher, 2018. ISBN 9788521212737 
 

Bibliografia Complementar: 
1 – VOORDT,  Theo J. M. van der; WEGEN, Herman B. R. van. Arquitetura sob o olhar do 
usuário: Programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2013. ISBN 9788579750748.  
2 - MONTENEGRO, Gildo. A invenção do projeto: a criatividade aplicada em desenho 
industrial, arquitetura, comunicação visual. São Paulo:  Blucher, 1987. ISBN 9788521216582. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Topografia e Geoprocessamento 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Conceitos fundamentais de topografia. Instrumentos e acessórios topográficos. Planimetria.  
Altimetria. Conceitos e noções de Cartografia. Processos de Representação de Relevo 
Topográfico. Topografia aplicada a Obras Civis; Locação topográfica. Cartografia para Sistemas 
de Informação Geográfica. Sistema de posicionamento global (GPS): conceitos, segmentos, 
aplicações. Histórico dos SIGS. Topologia. Desenvolvimento de modelos. Os principais SIGs.  
 

Bibliografia Básica: 
1 - BORGES, Alberto de Campos. Topografia: aplicada à engenharia civil, v. 1. 3. ed. São 
Paulo: Blucher, 2013. ISBN 9788521207610.  
2 – BORGES, Alberto de Campos. Topografia: aplicada à engenharia civil. v. 2. 2. ed.  São 
Paulo: Blucher, 2013. ISBN 9788521207658. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - SILVA, Irineu da; SEGANTINE, Paulo César Lima. Exercícios de topografia: teoria e prática 
de geomática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. ISBN 9788595152717. 
2 - BOTELHO, Manoel Henrique Campos; JR, Jarbas Prado de Francischi; PAULA, Lyrio Silva 
de. ABC da topografia. Editora Blucher, 2018. ISBN 9788521211433. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador X 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Morfologia Urbana. Espaço público e privado. Usos, funções e equipamentos urbanos. 
Parcelamento urbano. Intervenção em áreas consolidadas. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – PETERSEN, Rodrigo Cordova et al. Planejamento urbano e regional:  Elementos urbanos. 
Porto Alegre: SAGAH 2019. ISBN 9786581492328. 
2 – SCOPEL, Vanessa. Planejamento urbano. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 
9788595023253. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - DUARTE, Fábio. Planejamento Urbano. Curitiba: InterSaberes, 2012. ISBN 
9788582124079. 
2 - SCOPEL, Vanessa et al.  Estudo da cidade. Porto Alegre: SAGAH, 2020. ISBN 
9786581492977. 
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6º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Hidrologia 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução à Hidrologia; Água e Ciclo Hidrológico; Bacia Hidrográfica; Características das 
precipitações. Tipos de precipitação. Análise estatística dos dados de precipitação; Escoamento 
Superficial; Infiltração; Águas Subterrâneas; Obtenção e análise de registros Hidrológicos: 
Hidrogramas; Gestão de recursos hídricos e observações meteorológicas.  Distribuição de 
frequência de vazões. Curva de Permanência. Vazões máximas e mínimas. Regularização de 
vazão. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Águas de chuva: engenharia das águas pluviais nas 
cidades. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2018. ISBN 9788521212287. 
2 - GRIBBIN, John E. Introdução a hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais. 2. ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2014. ISBN 9788522116355. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - SILVA, Luciene Pimentel da. Hidrologia: engenharia e meio ambiente. Rio de Janeiro: LTC, 
2015. ISBN 9788595155510. 
2 - PINTO-COELHO, Ricardo Motta. Gestão de recursos hídricos em tempos de crise. Porto 
Alegre: ArtMed, 2016. ISBN 9788582713198. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Instalações Elétricas Prediais 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Fundamentos de instalações prediais; Estudos da Eletricidade - Conceitos e desenvolvimento; 
Circuitos Alternados e Contínuos; Análise de geração de Corrente Contínua e Alternada; Projeto 
Luminotécnico; Projeto elétrico residencial individual e coletivo. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. ISBN 
9788521630739. 
2 - GEBRAN, Amaury P.; RIZZATO, Flávio Adalberto P. Instalações Elétricas Prediais. Porto 
Alegre : Bookman, 2017. ISBN 9788582604205.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - ALEXANDER, Charles K. Fundamentos de circuitos elétricos. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2013. ISBN 9788580551730. 
 2 - NEGRISOLI, Manoel Eduardo Miranda. Instalações elétricas: Projetos prediais em baixa 
tensão. 3. ed.  11 reimpressão. São Paulo: Blucher, 2017. ISBN 9788521217626. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador XI 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Introdução ao Gerenciamento de Áreas de Risco. Conceitos Básicos de Risco e de Áreas de 
Risco. Gerenciamento de Áreas de Risco Medidas Estruturais e Não Estruturais. Identificação, 
Análise e Mapeamento de Áreas de Risco de Enchentes e Inundações.  
 

Bibliografia Básica: 
1 - NUNES, Lucí Hidalgo. Urbanização e desastre naturais. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 
ISBN 9788579751790.  
2 - MIGUEZ, Marcelo Gomes. Drenagem urbana: do projeto tradicional à sustentabilidade. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2015. ISBN 9788595155695.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - MIGUEZ, Marcelo Gomes. Gestão de riscos e desastres hidrológicos. Rio de Janeiro: 
LTC, 2017. ISBN 9788595153240. 
2 – SAUSEN, Tania Maria; LACRUZ, María Silvia Pardi. Sensoriamento remoto para 
desastres.  São Paulo: Oficina de Textos, 2015. ISBN 9788579751783.  
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Geologia 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Estrutura interna da terra. Minerais formadores de solos e rochas: magmáticas, sedimentares e 
metamórficas. Geologia estrutural: dobras, falhas e fraturas. Elementos sobre solos. 
Investigação do subsolo. Noções de geologia de barragens e túneis. Noções de geologia em 
estradas e estabilidade de encostas. Técnicas de remediação geotécnica. Impacto Ambiental 
de Processos Erosivos. Contaminação do lençol freático. Rochas minerais industriais e 
degradação do meio ambiente. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - POPP, José Henrique. Geologia geral – 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. ISBN 
9788521634317. 
2 – CHIOSSI, Nivaldo José. Geologia de engenharia. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 
2013. ISBN 9788579750830. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 – ROSSI, Carlos Henrique Amaral. Fundamentos de geologia. São Paulo: Pearson, 2016. 
ISBN 9788543020129. 
 2 - SILVA, Narali Marques da. TADRA, Rafaela Marques S. Geologia e pedologia. Curitiba: 
Intersaberes, 2017. ISBN 9788559723779. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Hidráulica 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Conceitos fundamentais. Hidrometria em condutos abertos. Hidrometria em condutos forçados. 
Orifícios, bocais e vertedores. Condutos forçados. Perda de carga distribuída e localizada. 
Associação de condutos em série e paralelo. Hidráulica dos sistemas de recalque. Tipos de 
bomba. Cavitação, NPSH. Curvas das bombas. Condutos Livres: Tipos de Escoamentos, 
Formas de canais (elementos geométricos); Energia Específica; Escoamento Uniforme; 
Dimensionamento das Seções de Canais; Movimento Gradualmente Variado; Ressalto 
Hidráulico; Dissipadores de Energia. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - ESPARTEL, Lélis. Hidráulica aplicada. Porto Alegre: SAGAH, 2017. ISBN 9788595020276. 
2 - COUTO, Luiz Mário Marques. Hidráulica na prática. Rio de Janeiro: LTC, 2018. ISBN 
9788595153202. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - AZEVEDO NETTO, José Martiniano de. Manual de hidráulica. 9. ed. São Paulo: Blucher, 
2015. ISBN 9788521208891. 
2 - CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. São 
Paulo: Blucher, 2017. ISBN 9788521207115. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador XII 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução ao Gerenciamento de Áreas de Risco. Conceitos Básicos de Risco e de Áreas de 
Risco. Gerenciamento de Áreas de Risco Medidas Estruturais e Não Estruturais. Identificação, 
Análise e Mapeamento de Áreas de Risco de Escorregamentos.  

Bibliografia Básica: 
1 - STEIN, Ronei T.; FILHO, André L. D P.; SILVEROL, Aline C.; et al. Estabilidade de Taludes 
e Contenções. Porto Alegre: Grupo A, 2021. ISBN 9786556901664.  
2 - DOS LEÃO, Márcio F.; SANTOS, Nelize Lima; STEIN, Ronei T.; WETZEL, Raquel 
S. Geologia estrutural. Porto Alegre: Grupo A, 2020. 9786556900513. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - MIGUEZ, Marcelo Gomes. Gestão de riscos e desastres hidrológicos. Rio de Janeiro: 
LTC, 2017. ISBN 9788595153240. 
2 – SAUSEN, Tania Maria; LACRUZ, María Silvia Pardi. Sensoriamento remoto para 
desastres.  São Paulo: Oficina de Textos, 2015. ISBN 9788579751752. 
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7º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto de Instalações Hidráulicas e Sanitárias 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Instalações hidráulicas prediais: normas, simbologia e materiais utilizados. Instalação predial de 
água fria, instalação predial de esgoto sanitário, instalação predial de água pluvial, instalação 
predial de água quente. Instalação predial de prevenção e combate a incêndio. 
 

Bibliografia Básica:  
1 - CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. 12. 
ed. São Paulo: Blucher, 2019. ISBN 9788521219019. 
 2 - MACINTYRE, Archibald Joseph. Manual de instalações hidráulicas e sanitárias. 2. ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2021. ISBN 9788521637370. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 – STEIN, Ronei Tiago et al. Projeto de instalações hidrossanitárias. Porto Alegre: SAGAH, 
2019. ISBN 9788533500617. 
2 – CONTERATO, Eliane; ESPARTEL, Lélis. SIMIONATO, Vinicius. Instalações hidráulicas. 
Porto Alegre: SAGAH, 2017. ISBN 9788595020979.  
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Saneamento Ambiental  80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Importância do saneamento. O saneamento como medida de controle ambiental. Situação 
sanitária brasileira. Conceitos básicos de saúde pública e controle de vetores. Introdução aos 
Sistemas Públicos de Saneamento. Gestão de Serviços de saneamento. Estudos ambientais. 
Saneamento Ambiental. Ambientes degradados e seus efeitos na população. A importância de 
um meio ambiente equilibrado para a sustentabilidade de programas de saneamento. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - ROCHA, Aristides Almeida. Histórias do saneamento. São Paulo: Blucher, 2016. ISBN 
9788521210139. 
2 -  CONTERATO, Eliane; STEIN, Ronei Tiago; ESPARTEL, Lélis; ELTZ, Magnum Koury de 
Figueiredo. Saneamento. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 9788595024779. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - PHILIPPI JUNIOR, Arlindo. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005. ISBN 9788520442128. 
2 - ANJOS JR., Ary Haro dos. Gestão estratégica do saneamento. Barueri, SP: Manole, 2011. 
ISBN 9788520441862. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador XIII 20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Ementa: Histórico e características do sistema construtivo alvenaria estrutural; vantagens e 
desvantagens; materiais, ferramentas e componentes da alvenaria estrutural. 

 

Bibliografia Básica: 
1 - MOHAMAD, Gihad; Machado, Diego Willian Nascimento; Jantsch, Ana Claudia Akele. 
Alvenaria estrutural: construindo o conhecimento. São Paulo: Blucher, 2017. ISBN 
9788521211037. 
2 - SÁNCHEZ, Emil. Nova normalização brasileira para alvenaria estrutural. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2013. ISBN 9788571933163.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - MOHAMAD, Gihad. Construções em alvenaria estrutural: Materiais, projeto e 
desempenho. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2020. ISBN 9788521214601.   
2 - MOLITERNO, Antonio. Caderno de estruturas em alvenaria e concreto simples. São Paulo: 
Blucher, 1995. ISBN 9788521216575. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Construção Civil 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Serviços preliminares; Canteiro de Obras; Locação; Sistema estrutural; Fechamentos verticais; 
Impermeabilização; Pisos; Revestimentos; Forros; Cobertura. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – CUNHA, Alessandra Martins. Construção civil. Porto Alegre: SAGAH, 2017. ISBN 
9788595020498. 
 2 - BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado, eu te amo vai para a obra. São 
Paulo: Blucher, 2016. ISBN 9788521209966. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 – QUALHARINI, Eduardo Linhares. Canteiro de obras. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 
ISBN 9788595152434.  
2 - PEURIFOY, Roberto L et al. Planejamento, equipamentos e métodos para a construção 
civil. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. ISBN 9788580555301. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Teoria das Estruturas 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Conceitos fundamentais. Vigas isostáticas. Quadros isostáticos planos; Treliças isostáticas 
planas e Grelhas. Vigas hiperestáticas. Método dos esforços ou das forças. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - ALMEIDA, Maria Cascão Ferreira de. Estruturas isostáticas. São Paulo: Oficina de Textos, 
2009. ISBN 9788586238833. 
2 – MARTHA, Luiz Fernando. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos. 2. ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2020. ISBN 9788595153219.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - HIBBELER, Russell Charles. Análises das estruturas. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2013. ISBN 9788581431277.  
2 – KASSIMALI, Aslam. Análise estrutural. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. ISBN 
9788522124985.  
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador XIV 20 
T P 

- 20 

Ementa: Especificação de blocos e componentes de alvenaria estrutural; projeto e modulação; 
locação; método executivo de obras em alvenaria estrutural.  

Bibliografia Básica: 
1 - MOHAMAD, Gihad; Machado, Diego Willian Nascimento; Jantsch, Ana Claudia Akele. 
Alvenaria estrutural: construindo o conhecimento. São Paulo: Blucher, 2017. ISBN 
9788521211037. 
2 - SÁNCHEZ, Emil. Nova normalização brasileira para alvenaria estrutural. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2013. ISBN 9788571933163. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - MOHAMAD, Gihad. Construções em alvenaria estrutural: Materiais, projeto e 
desempenho. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2020. ISBN 9788521214601. 
2 - MOLITERNO, Antonio. Caderno de estruturas em alvenaria e concreto simples. São 
Paulo: Blucher, 1995. ISBN 9788521216575. 
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8º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estruturas de Concreto Armado I 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Características do concreto armado. Aços para Armadura. Principais Normas Brasileiras para 
Concreto Armado. Flexão normal simples em vigas de concreto armado. Aderência, ancoragem 
e emendas de barras de armação. Cisalhamento em vigas de concreto armado. Torção nas 
Vigas. Estados limites de utilização.  
 

Bibliografia Básica: 
1 - BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado: Eu te amo. v. I. 8. ed. São Paulo: 
Blucher, 2015. ISBN 9788521207078. 
2 - PORTO, Thiago Bomjardim; FERNANDES, Danielle Stefane Gualberto. Curso básico de 
concreto armado: conforme NBR 6118/2014. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. ISBN 
9788579751875.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 – SANTOS, Sérgio dos. Desconstruindo o projeto estrutural de edifícios: concreto armado 
e protendido. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. ISBN 9788579752629.  
2 - CORREA, Priscila Marques. Estruturas em concreto armado. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  
ISBN 9788595023024.  

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Mecânica dos Solos 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Generalidades dos solos. Caracterização de solos. Investigação do subsolo: sondagens de 
simples reconhecimento (SPT), ensaios de cone, outros ensaios. Identificação visual e táctil. 
Índices físicos; granulometria; limites de consistência; classificação dos solos. Distribuição das 
pressões no solo. Capilaridade. Permeabilidade. Percolação da água nos solos. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações: fundamentos. v.1. 7. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2015. ISBN 9788521618850. 
2 - BARNES, Graham. Mecânica dos solos: princípios e práticas. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016. ISBN 9788595155084.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 -  CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações: mecânica das rochas, 
fundações e obras de terra. v.2. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. ISBN 9788521630074. 
2 – FIORI, Alberto Pio; CARMIGNANI, Luigi. Fundamentos da mecânica dos solos e das rochas: 
aplicações na estabilidade de taludes. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. ISBN 
9788579751844. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução, concepção de sistema de abastecimento de água, consumo de água, captação de 
águas superficiais e subterrâneas, adutoras, estações elevatórias, reservatórios de distribuição 
de água e redes de distribuição de água. Introdução ao tratamento de água para abastecimento; 
Qualidade de água para consumo humano; Unidades de Mistura Rápida; Coagulação e 
Floculação em ETA; Decantação, Filtração, Desinfecção, Correção de Ph e Fluoretação em ETA. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - FERREIRA FILHO, Sidney Seckler. Tratamento de água: concepção, projeto e operação de 
estações de tratamento. Rio de Janeiro: GEN, 2020. ISBN 9788595153851. 
2 - HOWE, Kerry J.; HAND, David W.; CRITTENDEN, John C.; TRUSSELL, R R.; 
TCHOBANOGLOUS, George. Princípios de Tratamento de Água. São Paulo: Cengage 
Learning Brasil, 2016. ISBN 9788522124084. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - BITTENCOURT, Claudia. Tratamento de água e efluentes: fundamentos de saneamento 
ambiental e gestão de recursos hídricos. São Paulo: Erica, 2014. ISBN 9788536521770. 
2 - SHAMMAS, Nazih K. Abastecimento de água e remoção de resíduos. 3. ed. Rio de Janeiro:  
LTC, 2018. ISBN 9788521623502. 
 

  

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estruturas de Concreto Armado II 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Estudo de lajes. Estudos dos pilares. Flexão-compressão centrada, normal e oblíqua. 
Elaboração, análise e detalhamento do projeto estrutural. 

Bibliografia Básica: 
1 - BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado: Eu te amo. v. 2. 4. ed. São Paulo: 
Blucher, 2015. ISBN 9788521208952.  
2 – PILOTTO NETO, Egydio. Caderno de receitas de concreto armado: pilares. v. 2. Rio de 
Janeiro: LTC, 2018. ISBN 9788521634676. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 – VENTURI, Denise Itajahy Sasaki Gomes, et.al. Concreto armado aplicado em vigas, lajes 
e escadas. Porto Alegre: SAGAH, 2021. ISBN 9786556901015. 
2 - CLÍMACO, João Carlos Teatini de Souza. Estruturas de concreto armado: fundamentos 
de projeto, dimensionamento e verificação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. ISBN 
9788595155213. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estruturas de Madeira 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
A madeira como material estrutural; Propriedades físicas e mecânicas da madeira; Secagem e 
preservação; Sistemas estruturais em madeira; Prescrições normativas: critérios adotados pela 
NBR 7190; Peças tracionadas; Peças submetidas à flexão; Peças comprimidas; Ligações. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – DIAS, Antônio Alves. Estruturas de madeira: projetos, dimensionamento e exemplos de 
cálculo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. ISBN 9788595150430.  
2 - PFEIL, Walter; PFEIL, Michele. Estruturas de madeira: dimensionamento segundo a norma 
brasileira NBR 7190/97 e critérios das normas norte-americanas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2021. ISBN 9788521628101. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - CALIL JÚNIOR, Carlito; LAHR, Francisco Antônio Rocco; DIAS, Antonio Alves. 
Dimensionamento de elementos estruturais de madeira. Barueri, SP: Manole, 2003. ISBN 
9788520442968. 
2 – NENNEWITZ, Ingo; NUTSCH, Wolfgang; PESCHEL, Peter; SEIFERT, Gerhard. Manual de 
Tecnologia da Madeira. São Paulo: Blucher, 2012. ISBN 9788521215837. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estradas 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Projeto Geométrico de rodovias e ferrovias. Reconhecimento. Exploração. Locação. 
Concordância horizontal. Curvas circulares. Curvas de transição. Superelevação e 
Superlargura. Tangente mínima e Raio mínimo. Rampas. Concordância vertical. Distâncias de 
visibilidade. Cálculo de volumes. Terraplanagem: cálculo e elementos intervenientes. 
Drenagem: estudo dos sistemas de drenagem profunda e superficial, análise dos elementos e 
seu funcionamento e base de cálculo dos sistemas. 

Bibliografia Básica: 
1 - ABITANTE, André Luís. Estradas. Porto Alegre: SAGAH, 2017. ISBN 9788595020955. 
2- DRESCH, Fernanda. Projeto de estradas. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 
9788595023048. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - MUDRIK, Chaim. Caderno de encargos: terraplanagem, pavimentação e serviços 
complementares. V. 1. São Paulo: Blucher, 2006. ISBN 9788521215684. 
2 - PINTO, Salomão; PINTO, Isaac Eduardo. Pavimentação asfáltica: conceitos fundamentais 
sobre materiais e revestimentos asfálticos. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN 9788521629160. 
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9º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Pavimentação 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução, conceituação e tipos de pavimentos. Comportamento dos pavimentos, ruína 
estrutural e funcional. Estudo do subleito e camadas de reforço, sub-base e base. Estudo do 
carregamento veicular. Concepção, dimensionamento e análise de pavimentos flexíveis e 
rígidos. Avaliação e reforço de pavimentos. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – MEDINA, Jacques de; MOTTA, Laura Maria Goretti da. Mecânica dos Pavimentos. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2015. ISBN 9788571933668. 
2 -   PINTO, Salomão. Pavimentação asfáltica conceitos fundamentais sobre materiais e 
revestimentos asfálticos. Rio de Janeiro LTC 2015. ISBN 9788521629160. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 – BALBO, José Tadeu. Pavimentação asfáltica: materiais, projetos e restauração. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2007. ISBN 9788586238567. 
2 – SUZUKI, Carlos Yukio; AZEVEDO, Ângela Martins; KABBACH JÚNIOR, Felipe Issa. 
Drenagem subsuperficial de pavimentos: conceitos e dimensionamento. São Paulo: Oficina 
de Textos, 2013. 9788579750755. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Sistemas de Esgotos 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Características das águas residuárias. Aspectos relativos à coleta, afastamento, tratamento e 
destino final dos esgotos sanitários. Estudos preliminares, concepção e projeto de sistemas de 
esgotos sanitários. Projeto de redes coletoras de esgotos sanitários. Características do 
tratamento de esgotos. Capacidade de autodepuração dos cursos de água. Tratamento 
preliminar, primário, secundário e terciário. Sistemas locais e coletivos de tratamento de 
esgotos. 

Bibliografia Básica: 
1 - MENDONÇA, Sérgio Rolim; MENDONÇA, Luciana Coêlho. Sistemas sustentáveis de 
esgotos. São Paulo: Blucher, 2017. ISBN 9788521209621. 
2 - SHAMMAS, Nazih K. Abastecimento de água e remoção de resíduos. 3. ed. Rio de 
Janeiro:  LTC, 2013. ISBN 9788521623502. 

Bibliografia Complementar: 
1 - PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; GALVÃO JR., Alceu de Castro (Ed). Gestão do saneamento 
básico: abastecimento de água e esgotamento sanitário. Barueri, SP: Manole, 2012. (Coleção 
ambiental). ISBN ISBN 9788520444122. 
2 - BITTENCOURT, Claudia. Tratamento de água e efluentes: fundamentos de saneamento 
ambiental e gestão de recursos hídricos. São Paulo: Erica, 2014. ISBN 9788536521770. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Trabalho de Conclusão de Curso I 25 
T P 

- 25 

Ementa:  
Elaboração de um projeto de pesquisa, com aceite de um professor orientador, cuja proposta 
tenha sido aprovada pelo colegiado de curso. Aplicação dos conhecimentos adquiridos na 
formação profissionalizante em projeto de pesquisa. Elaboração de projeto de pesquisa com a 
descrição da estrutura da pesquisa a ser realizada, o que pretende investigar, as atividades e 
estratégias a serem implementadas.  
 

Bibliografia Básica: 
Não se aplica 
 

Bibliografia Complementar: 
Não se aplica 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Cálculo de Fundações 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução ao estudo das fundações. Investigações geológico-geotécnicas. Fundações diretas 
e profundas; critérios para escolha. Capacidade de carga dos solos para fundações. Fundações 
diretas: tipos, características, métodos construtivos e cálculo das tensões no solo. Análise e 
dimensionamento de blocos, sapatas, vigas de equilíbrio, radier. Ruptura externa e interna de 
fundações diretas. Fundações profundas: tipos, características e métodos construtivos: estacas, 
tubulões, caixões, estacas inclinadas. Blocos de coroamento. Distribuição de cargas em estacas 
e tubulões. Cálculo estrutural de fundações profundas, controle de execução e provas de carga. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - ALONSO, Urbano Rodriguez. Dimensionamento de fundações profundas. 3. ed. São 
Paulo: Blucher, 2019. ISBN 9788521213871.  
2 – CINTRA, José Carlos A.; AOKI, Nelson; ALBIERO, José Henrique. Fundações diretas: 
projeto geotécnico. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. ISBN 9788579750359.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - ALONSO, Urbano Rodriguez. Exercícios de fundações. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2019. 
ISBN 9788521213857. 
2 - ALONSO, Urbano Rodriguez. Previsão e Controle das Fundações. 3. ed. São Paulo: 
Blucher, 2019. ISBN 9788521213895. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estruturas Metálicas 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Aços estruturais: Propriedades e perfis usuais. Ações de segurança. Ação do vento nas 
edificações. Barras tracionadas e comprimidas. Barras submetidas a flexão simples e flexão reta 
composta. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – FAKURY, Ricardo Hallal. Dimensionamento  básico de elementos estruturais de aço e 
mistos de aço e concreto. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. ISBN 
9788543001128. 
2 – PINHEIRO, Antonio Carlos da F. Bragança. Estruturas metálicas: cálculos, detalhes, 
exercícios e projetos. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2005. ISBN 9788521215325. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - MOLITERNO, Antonio. Elementos para projetos em perfis leves de aço. 2. ed. São Paulo: 
Blucher, 2015. ISBN 9788521209386. 
2 - ANDRADE, Sebastião. Comportamento e projeto de estruturas de aço. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016. ISBN 9788595156500. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Trabalho de Conclusão de Curso II 25 
T P 

- 25 

Ementa:  
Elaboração de um projeto de pesquisa, com aceite de um professor orientador, cuja proposta 
tenha sido aprovada pelo colegiado de curso. Aplicação dos conhecimentos adquiridos na 
formação profissionalizante em projeto de pesquisa. Elaboração de projeto de pesquisa com a 
descrição da estrutura da pesquisa a ser realizada, o que pretende investigar, as atividades e 
estratégias a serem implementadas. Apresentação pública à banca avaliadora do projeto final. 
 

Bibliografia Básica: 
Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 
Não se aplica 
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10º PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Gestão, Empreendedorismo e Inovação 40 
T P 

20 20 

Ementa:  
O empreendedorismo e a mentalidade empreendedora. Empreendedorismo e Inovação. 
Criatividade e a ideia da empresa. Identificação e análise de oportunidades de negócios. Plano 
de negócio: criando e dando início ao empreendimento. Fontes de capital. Economia criativa. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - FARAH, Osvaldo Elias. Empreendedorismo estratégico: criação e gestão de pequenas 
empresas. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. ISBN 9788522126972.  
2 - HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. 9. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. ISBN: 9788580553338. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2021. ISBN 9788597028089. 
2 - SANTOS, Keila dos [et al]. Startups e inovação: direito no empreendedorismo. Barueri, SP: 
Manole, 2017. ISBN: 9788520453339. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Orçamento e Planejamento de Obras 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Contratação de Obras e Serviços. Tipos de contratos. Planejamento de Custos. Classificação 
dos Custos. Encargos Sociais. Formação do BDI. Estrutura Analítica de Projeto. Levantamento 
de Quantitativos. Composição de Custos. Planilha Orçamentária. Curvas ABC. Preço de venda. 
Dimensionamento dos Insumos. Técnicas para programação de Tempo e Recursos. 
Cronograma. Histogramas. Nivelamento de Recursos. Curvas “S”. Controle Planejado x 
Realizado. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras. 2. ed. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2019. ISBN 9788579753466.  
2 - CARVALHO, Michele Tereza Marques; MARCHIORI, Fernanda Fernandes. Conhecendo o 
orçamento de obras:  como tornar seu orçamento mais real. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.  
ISBN 9788595150768. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - BORGES, Alberto de Campos. Prática das pequenas construções. v. 2. São Paulo: 
Blucher, 2010. ISBN 9788521216797. 
2 - SILVA, Mozart Bezerra da. Manual de BDI: como incluir benefícios e despesas indiretas em 
orçamentos de obras de construção civil. São Paulo: Blucher, 2006. ISBN 9788521215035. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Patologia das Construções (OPTATIVA) 40 
T P 

20 20 

Ementa:  
Conceito de Patologia aplicado à construção. Durabilidade, desempenho e vida útil das 
estruturas. Projeto e execução com vistas à durabilidade. Agentes causadores de patologias. 
Mecanismos de deterioração. Principais patologias das estruturas de concreto. Manifestações 
patológicas da alvenaria e revestimentos. Análise e diagnóstico das manifestações patológicas. 
Técnicas de inspeção nas estruturas. Sistemas de manutenção. Terapia das estruturas de 
concreto. Materiais utilizados na recuperação e reforço de estruturas de concreto. Técnicas de 
recuperação. Técnicas de reforço. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - WEIMER, Bianca Funk. Patologia das estruturas. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 
9788595023970. 
2 – RIBEIRO, Daniel Véras. Corrosão e degradação em estruturas de concreto: teoria, 
controle e técnicas de análise e intervenção. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020. ISBN 
9788595152359. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 – MILITITSKY, Jarbas; CONSOLI, Nilo Cesar; SCHNAID, Fernando. Patologia das 
fundações. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. ISBN 9788579751837. 
2 – CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Patologias em sistemas prediais hidráulico-
sanitários. São Paulo: Blucher, 2013. ISBN 9788521207603. 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Ensino de Libras (OPTATIVA) 40 
T P 

20 20 

Ementa:  
Introdução à Língua de Sinais: uma introdução visual com sua gramática. Alfabeto manual. 
Diálogos com estruturas afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. Expressões de 
quantificação e intensidade. Adjetivação. Descrição. Narrativa básica. Tempo: presente, 
passado e futuro. Lugares. Advérbios e preposição. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - MORAIS, Carlos Eduardo Lima de. et al. Libras. 2. ed. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN. 
9788595027305. 
 2 - BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e 
práticas pedagógicas. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. ISBN 9788582179314. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 - LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de (Orgs.). Libras: aspectos fundamentais. Curitiba: 
Intersaberes, 2019. ISBN 9788559728880. 
2 - SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas. 5. 
ed. São Paulo: Summus, 2015. ISBN 9788585689971. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Pontes 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Classificação das Pontes. Elementos estruturais e suas funções. Linhas de Influência. 
Solicitações. Fadiga. Ponte em Placa: cálculo, dimensionamento e detalhamento do tabuleiro. 
Ponte em viga: cálculo, dimensionamento e detalhamento de lajes, vigas e cortinas. Ponte em 
caixão: Cálculo, dimensionamento e detalhamento, trem tipo de torção. Aparelhos de apoio. 
Pilares. Encontros. Fundações. Cimbramentos. 
 

Bibliografia Básica: 
1 – DRESCH, Fernanda. et al. Pontes. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 9788595024830.  
2 - MARCHETTI, Osvaldemar. Pontes de concreto armado. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2018. 
ISBN 9788521212799.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 - FREITAS, Moacyr de. Infra-estrutura de pontes de vigas: distribuição de ações horizontais, 
método geral de cálculo. São Paulo: Blucher, 2001. ISBN 9788521214861. 
2 - GARRISON, Philip. Fundamentos de estruturas. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. ISBN 
9788582604816. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Trabalho de Conclusão de Curso III 25 
T P 

- 25 

Ementa:  
Elaboração de um artigo que apresente os resultados da execução do projeto de pesquisa 
elaborado no Trabalho de Conclusão de Curso  I e II.  
 

Bibliografia Básica: 
Não se aplica 
 

Bibliografia Complementar: 
Não se aplica 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Drenagem Urbana 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Sistemas clássicos e técnicas alternativas de drenagem. Estudos hidrológicos e critérios para 
dimensionamento hidráulico. Concepção, planejamento e projeto dos Sistemas de Drenagem 
Urbana. Sistemas de microdrenagem: captação das águas pluviais, galerias e pequenos canais. 
Dimensionamento do sistema de macrodrenagem: canais, bueiros e transições. 
 

Bibliografia Básica: 
1 - ALMEIDA. Jean Carlos B.  Drenagem urbana. Curitiba: Contentus, 2020. ISBN 
9786557451397.   
2 - MIGUEZ, Marcelo Gomes. Drenagem urbana: do projeto tradicional à sustentabilidade. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2015. ISBN 9788595155695.  
 

Bibliografia Complementar: 
1 – BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Águas de chuva: engenharia das águas pluviais 
nas cidades. São Paulo: Blucher, 2018. ISBN 9788521212287. 
2 - GRIBBIN, John E. Introdução a hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais. São 
Paulo: Cengage Learning, 2014. ISBN 9788522116355. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Sistemas de Transportes e Engenharia de Tráfego 80 
T P 

40 40 

Ementa:  
Introdução aos sistemas de transporte. Aspectos econômicos e sociais dos sistemas de 
transporte. Aplicações da análise de sistemas em transportes. Demanda por transporte, custo 
e oferta de transporte. Impactos ambientais dos sistemas de transporte. Avaliação de projetos 
de transportes urbanos. Subsistemas rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e dutoviário. 
Capacidade dos módulos de transporte. Terminais de transporte. Estudo de trânsito. Fluxos de 
veículos e seu controle. Controle semafórico. Planejamento de transportes.  
 

Bibliografia Básica: 
1 - RAZZOLINI FILHO, Edelvino. Transporte e Modais: com suporte de TI e SI. Curitiba: 
Intersaberes, 2012. ISBN 9788582121962. 
2 - KUREKE, Bruna Marceli Claudino Buher. Engenharia de tráfego. Curitiba: Contentus, 2020. 
ISBN 9786557457238. 
 

Bibliografia Complementar: 
1 – VALENTE, Amir Mattar. et al.  Qualidade e produtividade nos transportes. 2. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2015. ISBN 9788522124121. 
2 - HOEL, Lester A.; GARBER, Nicholas J.; SADEK, Adel W. Engenharia de Infraestrutura de 
Transportes: Uma integração multimodal. São Paulo: Cengage Learning, 2011. ISBN 
9788522113934. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Trabalho de Conclusão de Curso IV 25 
T P 

- 25 

Ementa:  
Elaboração de um artigo que apresente os resultados da execução do projeto de pesquisa 
elaborado no Trabalho de Conclusão de Curso I e II. O Trabalho de Conclusão de Curso IV deve 
passar por apresentação pública e avaliação por banca avaliadora. 
 

Bibliografia Básica: 
Não se aplica 
 

Bibliografia Complementar: 
Não se aplica 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estágio Curricular Supervisionado 160 
T P 

- 160 

Ementa:  
Vivência das práticas de Engenharias Civil desenvolvendo atividades supervisionadas 
relacionadas a desenvolvimento de atividades de treinamento e aprendizagem articuladas entre 
a teoria e a prática, exercidas no meio profissional. Elaboração de Termos de Convênio, 
Contratos e Plano de Estágio. Elaboração de Relatório de Estágio Supervisionado. 
 

Bibliografia Básica: 
Não se aplica 
 

Bibliografia Complementar: 
Não se aplica 
 

 

 

6.8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale entende que o estágio como 

oportunidade de integração do estudante com o mercado de trabalho, propicia ao 

discente o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. O estágio permite ao 

discente o contato com a realidade profissional, em que poderá pesquisar, 

diagnosticar e propor alternativas de solução para problemas observados, com a 
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devida orientação, direcionando-o para uma análise crítica e contextualizada da 

dinâmica da prática profissional. 

O estágio é uma atividade de caráter pedagógico e profissional, que articula a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale com o mundo do trabalho e com o saber da 

experiência e que integra a estrutura curricular dos cursos a um amplo projeto 

educacional, obedecendo à metodologia previamente definida e sob a orientação 

docente.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem como Política de Estágio, 

conforme PDI:  

I. propiciar a observação de saberes sistematizados entre os conhecimentos 

acadêmicos e empíricos; 

II. trabalhar a formação de competências próprias à atividade profissional e à 

contextualização do currículo; 

III. instrumentalizar o processo dialético entre teoria/prática da formação 

profissional; 

IV. favorecer um trabalho interdisciplinar que beneficie a visão integrada do 

social; formando o cidadão, o profissional e a pessoa; 

V. desenvolver parcerias e convênios com instituições, identificando e 

atendendo às demandas sociais, articuladas com as políticas e as 

prioridades institucionais; 

VI. acompanhar o desenvolvimento dos estágios, de acordo com regulamento 

estabelecido pela Universidade Vale do Rio Doce - Univale; 

VII. programar a integração entre a Universidade Vale do Rio Doce - Univale e 

as instituições concedentes de estágio, tendo em vista permitir a realização 

de trabalhos conjuntos e a consequente troca de conhecimentos e 

experiências entre os agentes envolvidos; 

VIII. envolver as instituições parceiras no processo de avaliação das atividades 

de ensino da Universidade Vale do Rio Doce - Univale e no processo de 

atualização dos PPCs; 

IX. favorecer o diálogo, o questionamento, a interação entre os pares, bem como 

a criatividade e inovação; 

X. favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante e de sua 

criticidade. 
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Cabe aos Colegiados de Curso aprovar o regulamento de estágio específico do 

curso, observada a norma geral de estágio da Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale, indicando no regulamento a forma de orientação, acompanhamento e 

avaliação da atividade. 

O estágio é um componente do ensino, assim constitui-se uma atividade de 

formação prático-profissionalizante, sendo o terceiro pilar (ao lado da pesquisa e da 

extensão) para construção de uma metodologia de um fazer articulado com a teoria e 

com a sala de aula, com a pesquisa e com a própria extensão.  

O Estágio Curricular Supervisionado no curso de Engenharia Civil tem uma 

carga horária de 160 horas referentes a estágio em concedente cujas atividades sejam 

inerentes à Engenharia Civil.  

A norma que regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado obrigatório e 

não obrigatório no curso de Engenharia Civil apresenta a forma de orientação, 

acompanhamento e avaliação da atividade de estágio, assim como demais 

informações necessárias. Este instrumento é atualizado regularmente, conforme 

proposta do NDE, fundamentada em demandas locais ou regionais e nos indicadores 

dos processos de avaliação do curso, e aprovado pelo Colegiado do curso.  

Constituem objetivos do Estágio Curricular Supervisionado – ECS: 

a) preparar o discente para o mercado de trabalho, por meio da realização de 

atividades supervisionadas nas diversas áreas de atuação do Engenheiro 

Civil, propiciando a aquisição de vivência profissional, com respeito aos 

princípios éticos norteadores da profissão; 

b) aplicar os conceitos aprendidos durante o curso, possibilitando o emprego 

de técnicas, ferramentas e estratégias próprias da área de formação; 

c) empregar no exercício profissional o aprendizado de competências e 

habilidades próprias do curso, de modo que estreite as relações entre a 

teoria e a prática; 

d) demonstrar em situações e experiências práticas de otimização da 

formação uma qualificada atuação profissional; 

e) propiciar a análise descritiva que sistematize a reflexão sobre o processo 

vivenciado. 

O Estágio Curricular Supervisionado visa assegurar a indissociabilidade entre 

a teoria e a prática proporcionando ao estagiário o aprendizado e aperfeiçoamento de 

competências e habilidades próprias de suas atividades laborais, a contextualização 
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curricular e a formação cidadã, com vista à consolidação do perfil do egresso. O ECS 

deve ser realizado no decorrer do curso, sendo contabilizada a carga horária do 

estágio obrigatório quando realizado a partir do quinto período, registrado conforme 

especificado no regulamento próprio. 

Constituem campos de estágio as empresas concedentes públicas e/ou 

privadas e profissionais devidamente registrados no CREA, conveniadas com a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, que possibilitem o planejamento e execução 

das atividades de estágio, avaliação e aprofundamento dos conhecimentos teórico-

práticos do campo específico de trabalho e a vivência efetiva de situações concretas 

de vida e trabalho, dentro de um campo profissional. As atividades de extensão, de 

monitorias e de iniciação científica desenvolvidas pelo aluno, poderão ser equiparadas 

ao estágio, conforme diretrizes da Resolução CONSUNI  nº 041/2022 que aprova a 

Norma que regulamenta o Estágio Obrigatório e Não Obrigatório na Universidade Vale 

do Rio Doce – UNIVALE. 

O estudante estagiário será acompanhado e avaliado regularmente pelo 

profissional supervisor de estágio da concedente ao longo da realização das 

atividades e pelo professor orientador do estágio, sempre que este julgar necessário, 

e por meio do Relatório de Estágio entregue pelo aluno conforme regulamento do 

curso. 

 

 

6.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) esclarece que:

Os trabalhos de conclusão de curso da Universidade Vale do Rio 
Doce - Univale são atividades de estudo, que se apresentam em forma de 
trabalho monográfico de graduação; especialização e/ou aperfeiçoamento 
(trabalho experimental ou não-experimental); trabalho de conclusão de 
curso/TCC, dissertação; tese; projeto de pesquisa (experimental ou não-
experimental); artigo científico; dentre outros definidos pelos Colegiados de 
Curso (UNIVALE, 2020, p.150). 

 

O Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale regulamenta 

o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no Art. 198, facultando que o mesmo, 

quando não conste das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, poderá ser proposto 

pelo Colegiado do Curso e/ou NDE.  
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A Universidade Vale do Rio Doce – Univale estabelece como orientações 

gerais para a elaboração de trabalho de conclusão de curso, conforme PDI: 

I. acompanhar o discente, orientando-o na elaboração do trabalho acadêmico, 

garantindo a abordagem acadêmico-científica de temas relacionados à prática 

profissional e ao respeito ao manual para elaboração de trabalhos 

acadêmicos da Univale;  

II. propiciar informações aos discentes sobre o processo de elaboração o 

trabalho, indicando bibliografia básica e procedimentos de investigação; 

III. articular as temáticas dos trabalhos discentes com as linhas de estudo, 

definidas pelos Colegiados de Curso, em consonância com as linhas de 

pesquisa da instituição; 

IV. propiciar meios de divulgação e apoio à apresentação dos trabalhos em 

encontros, conferências e congressos. 

De acordo com as DCNs, no curso de Engenharia Civil o Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC é um requisito obrigatório para a formação, que 

compreende a consolidação dos conhecimentos construídos durante o curso e 

demonstra a capacidade de articulação das competências inerentes à formação do 

engenheiro. 

O Trabalho de Conclusão de Curso obedece aos critérios gerais, definidos pelo 

Conselho Universitário; aos critérios específicos, definidos pelo colegiado e 

estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso e Regulamento próprio; e ao Manual 

para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da Univale. Para elaboração do TCC são 

observadas as normas éticas das pesquisas envolvendo seres humanos; os 

professores orientadores e o colegiado do curso, responsável pela aprovação das 

propostas, ao identificarem na proposta do TCC a necessidade, solicitam aos 

estudantes que submetam o projeto previamente para apreciação do Comitê de Ética 

e Pesquisa – CEP, plataforma Brasil.  

O Regulamento de TCC do curso de Engenharia Civil apresenta as linhas de 

estudo; as diretrizes para desenvolvimento em todas as etapas e para a apresentação 

dos resultados de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e as normas de trabalhos 

acadêmicos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; as formas de orientação; os 

critérios de avaliação, e as diretrizes para a composição da banca examinadora. O 

Regulamento de TCC é atualizado regularmente baseando-se nos indicadores dos 

instrumentos de avaliação interna e externa do curso, demandas locais ou regionais 
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e legislação vigente, analisados pelo NDE para elaboração de propostas 

posteriormente debatidas e aprovadas pelo colegiado do curso.  

O Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Civil da Universidade Vale 

do Rio Doce - Univale tem como apoio os componentes curriculares Trabalho de 

Conclusão de Curso I, II, III e IV, por meio dos quais os alunos recebem suporte para 

desenvolver o TCC como uma atividade de estudo a ser apresentada em forma de 

Projeto de pesquisa (compreendendo trabalho experimental ou não experimental, 

análise documental, pesquisa bibliográfica, etc.) e Artigo científico. Assim, o TCC é 

executado em quatro etapas, sendo as duas primeiras realizadas nos componentes 

curriculares Trabalho de Conclusão de Curso I e II, constituídas pela elaboração de 

um projeto de pesquisa com referencial bibliográfico, submetido a uma banca 

examinadora; e as últimas etapas, nos componentes curriculares Trabalho de 

Conclusão de Curso III e IV, constituída pela execução do projeto de pesquisa 

aprovado e apresentação de seus resultados em forma artigo científico, submetido à 

avaliação de banca examinadora. Os TCC aprovados e autorizados pelos autores, 

são disponibilizados em repositórios institucionais próprios, acessíveis pela internet. 

As áreas de concentração e suas respectivas linhas de pesquisa dispostas no 

regulamento de TCC do curso de Engenharia Civil contemplam as áreas de atuação 

profissional de engenheiros civis, ampliando as possibilidades de escolha de tema de 

TCC pelos discentes, conforme apresentado no quadro 5.  

 

Quadro  5 - Áreas de concentração e suas respectivas linhas de pesquisa 

Área de 

concentração 
Linhas de pesquisa 

Construção civil 

Subárea: 

Desempenho e projeto 

do ambiente 

construído 

Esta linha tem por objetivo desenvolver estudos sobre desempenho 

de componentes e sistemas construtivos; processos e técnicas, 

métodos e critérios de projetos de edificações e de áreas urbanas 

do ambiente construído e de seu desenvolvimento sustentável; 

eficiência energética e hidráulica de edificações; simulação 

computacional do desempenho térmico, acústico e energético de 

edificações; avaliações pós-ocupação. 

 

Construção civil 

Subárea: Tecnologia 

de Materiais e 

Componentes 

de construção civil 

A linha de estudo tem por objetivo o estudo, avaliação e 

caracterização de materiais e componentes novos ou 

convencionais utilizados na Engenharia Civil, particularmente no 

ramo da construção. 
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Construção civil 

Subárea: Gestão, 

tecnologia e 

sustentabilidade na 

construção civil 

Esta linha objetiva o desenvolvimento de sistema de colaboração, 

orçamentação e gestão de obras; estudo para economia, 

sustentabilidade e ecoeficiência na construção civil; racionalização 

de processos e tecnologias construtivas; gestão da segurança e 

saúde no trabalho. 

 

Estruturas 

A linha de estudo tem como finalidade a análise e verificação do 

comportamento de sistemas estruturais, bem como suas inter-

relações com os processos construtivos. Esta linha contempla 

modelos matemáticos/numéricos e experimentos que possam ser 

empregados para análise estrutural de edificações e obras 

especiais; confiabilidade estrutural; estudo de ciclo de vida; 

otimização de projetos estruturais; reforço e recuperação estrutural; 

durabilidade de estruturas; Experimentação de estruturas de 

concreto armado e protendido, metálicas, de madeira, alvenaria 

estrutural. 

 

Geotecnia e 

Transportes 

A linha contempla estudos sobre a geotecnia, características físicas 

e comportamento dos solos, aterros sanitários e áreas degradas, 

barragens, fundações e contenções. Engloba ainda a análise da 

organização do contexto urbano enquanto possibilidade de 

encontros em espaços plurifuncionais para centralidade e 

mobilidade; estudo de projetos e técnicas de construções para 

estradas e efeito ao comportamento do usuário das vias; 

planejamento, gestão e projetos de pavimentação e sinalização; 

logística; desenvolvimento de novos materiais para pavimentação. 

 

Saneamento 

Esta linha agrupa pesquisas sobre tratamento de esgotos 

sanitários, lixiviados de aterros e efluentes industriais por 

processos biológicos e físico-químicos, bem como tratamento de 

lodos produzidos nos sistemas de tratamento de água e esgotos 

sanitários, tratamento de resíduos sólidos urbanos (compostagem, 

aterros sanitários) e gestão de resíduos de construção civil. 

 

 

 

6.10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

O Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce - Univale regulamenta 

as Atividades Complementares (AC), 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, 
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pesquisa, extensão e demais atividades relacionadas à formação do estudante, 

conforme projeto específico de cada curso. 

As Atividades Complementares (AC) realizadas pelos estudantes dos cursos 

de graduação 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 dos discentes para se apropriarem 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 e demais diretrizes para realização de Atividades Complementares pelos 

estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

são dispostas no Regulamento de Atividades Complementares – AC próprio do curso 

elaborado e atualizado periodicamente pelo NDE, com aprovação do colegiado do 

curso, bem como neste projeto pedagógico. 

De acordo com o estabelecido pelo curso de Engenharia Civil podem ser 

consideradas Atividades Complementares: 

I. participação em eventos acadêmicos e/ou profissionais; 

II. participação em discussões temáticas; 

III. participação em atividades acadêmicas a distância; 

IV. publicação de resumos ou artigos em anais de eventos acadêmicos; 
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V. publicação de capítulos de livros ou artigos em periódicos; 

VI. Publicação de artigos em revistas técnicas da área de Engenharia Civil; 

VII. exercício de monitoria; 

VIII. Participação em Programas de nivelamento e/ou Aprimoramento acadêmico; 

IX. participação em programas e cursos de extensão; 

X. participação em projetos de pesquisa e de iniciação cientifica; 

XI. trabalho voluntário dentro da área de formação do aluno; 

XII. vivência profissional; 

XIII. realização de estágios curriculares não obrigatórios;  

XIV. disciplinas isoladas, desde que relacionadas à formação do egresso e 

ministradas por instituições reconhecidas;  

XV. cursos de idiomas estrangeiros e ministrados por instituições reconhecidas;  

XVI. cursos livres desde que ministrados por instituições reconhecidas;  

XVII. participação em grupos de estudos regularmente instituídos no âmbito do 

curso e supervisionados por docentes;  

XVIII. participação em competições nas áreas de tecnologia, gestão e 

empreendedorismo; 

XIX. participação como representação estudantil na Comissão Própria de 

Avaliação – CPA;  

XX. representação Discente em Colegiados do Curso ou em Conselhos 

Superiores ou outros de reconhecida relevância; 

XXI. atividades de prestação de serviços (assistências, assessorias e 

consultorias);  

XXII. atividades desenvolvidas no âmbito de programas de difusão cultural 

(realização de eventos ou produtos artísticos e culturais);  

XXIII. visitas técnicas supervisionados por docentes. 

No curso de Engenharia Civil são atribuídas 200 (duzentas) horas para a 

realização de AC compreendendo as atividades descritas no regulamento próprio. O 

regulamento também estabelece o limite de carga horária para cada categoria de AC, 

fomentando a diversificação das atividades realizadas pelos estudantes, os quais têm 

autonomia para participar de atividades de seu interesse, coerentes com o perfil 

proposto para sua formação. Para validação das AC, os estudantes apresentam ao 

professor designado pelo curso os seus documentos comprobatórios de realização 

das atividades. 
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6.11 PROJETO INTEGRADOR 

 

 

O curso de Engenharia Civil contempla em sua matriz curricular o Projeto 

Integrador, atividade que busca articular ensino, pesquisa e extensão por meio de 

metodologias ativas e interativas. O Projeto Integrador configura-se como componente 

interdisciplinar vivenciado do primeiro ao sétimo período do curso. Cada Projeto 

Integrador é desenvolvido com uma temática oriunda de situação-problema atual ou 

demandas locais e regionais, com relevância para a prática profissional de 

engenheiros civis e que propicie a aproximação dos estudantes com a comunidade 

externa. São realizadas discussões, pesquisas, levantamento de dados, elaboração 

de projetos, laudos, relatórios, material informativo, cartilhas, vídeos, entre outras 

propostas de soluções, que estimulam o desenvolvimento de habilidades e 

competências por meio do protagonismo dos estudantes frente aos desafios 

propostos na atividade.  

Alinhado ao Perfil e às Competências do egresso do curso de Engenharia Civil 

são objetivos do Projeto Integrador: 

I. contribuir com a indissociabilidade do ensino com a pesquisa e extensão, 

numa integração horizontal e vertical do currículo do curso; 

II. fortalecer as práticas interdisciplinares no curso; 

III. estimular o protagonismo dos estudantes, bem como interação entre esses, 

por meio da metodologia ativas e interativas proporcionadas por projetos de 

trabalho coletivo; 

IV. incentivar o desenvolvimento da autonomia dos alunos no sentido de aprender 

a aprender continuamente; 

V. ampliar as oportunidades dos alunos conhecerem a realidade locorregional e 

a multiplicidade de fatores que interferem na formação do perfil do egresso; 

VI. estimular a elaboração de projetos de pesquisa e extensão, com intervenção 

na realidade locorregional, em conformidade às demandas e a vivência 

curricular dos estudantes; 

VII. promover a articulação do conhecimento acadêmico com as demandas 

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

alimenta os sujeitos da ação; 
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VIII. promover o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais ao 

exercício da atividade profissional e ao desenvolvimento tecnológico; 

IX. contribuir para a consolidação do perfil do egresso, articulado às 

competências e habilidades estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso. 

Com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento dos Projetos Integradores, 

o Núcleo Docente Estruturante do curso promoveu estudos e discussões a fim de 

definir os temas gerais abordados em cada projeto. Participaram do estudo o NDE, 

colegiado, corpo docente do curso, professores e profissionais convidados, visando a 

proposta de temas que possibilitem o desenvolvimento  de problemáticas   

interdisciplinares, que façam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e 

promovam o desenvolvimento das habilidades e competências, bem como o perfil 

profissional apresentado neste Projeto Pedagógico de Curso, tendo como referência 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Resolução CONFEA nº 10.073, de 19 de abril 

de 2016.  

A abrangência dos temas gerais permite que a cada oferta sejam 

desenvolvidos temas específicos, com problemáticas associadas ao contexto 

vivenciado, considerando especificidades locais, regionais ou nacionais em uma 

proposta que se mantém atualizada e que acompanhe as novas tecnologias e 

inovações.  

Para cada Projeto Integrador é designado pela coordenação do curso um 

docente responsável pelo planejamento de todas as etapas do Projeto Integrador, 

orientação e tutoria aos estudantes e interlocução com os professores que ministram 

as disciplinas vivenciadas concomitantemente. As orientações para o 

desenvolvimento e operacionalização do Projeto Integrador, estão descritas em 

Regulamento próprio, elaborado, e acompanhado pelo NDE e aprovado pelo 

Colegiado do Curso. 

Os temas específicos, relacionados aos temas gerais, o planejamento e 

sistematização de todas as etapas com suas atividades associadas e as estratégias 

metodológicas a serem desenvolvidas no semestre, em duas etapas complementares, 

referentes à dois módulos, serão propostas a cada semestre pelo professor 

orientador, que deve submeter o planejamento ao NDE para avaliação, sugestões e 

encaminhamento ao Colegiado de Curso para análise e aprovação.  

Os cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale vem realizando estudos 

sobre a extensão curricular visando a implementação das diretrizes estabelecidas pela 
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Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. No curso de Engenharia Civil, 

o NDE tem buscado trabalhar a extensão curricular nos Projetos Integradores, posto 

que a proposta dos projetos já é fundamentada em atividades interdisciplinares que 

promovam a interação entre a Universidade e outros setores da sociedade, mantendo 

uma articulação permanente entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

A culminância do Projeto Integrador reúne os estudantes e os professores dos 

vários períodos do curso, assim como convidados da comunidade interna e externa 

para a socialização e reflexão conjunta das práticas realizadas. Os resultados são 

apresentados em formato de documentário, banner, folder informativo, projeto, 

relatório, maquete, resumo, artigo, mesa redonda, entre outros. 

Com o intuito de divulgar os trabalhos científicos e consolidar os conhecimentos 

construídos por meio da troca de experiências, os estudantes são orientados a 

publicarem os resumos dos projetos integradores desenvolvidos no Simpósio de 

Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Doce e na Jornada 

Acadêmica das Engenharias da UNIVALE, eventos científicos realizados anualmente 

assim como em outros eventos científicos de abrangência regional e nacional. Ao 

incentivar a publicação dos resultados do projeto integrador, o curso visa inserir o 

estudante na cultura científica, fortalecendo a indissociabilidade do tripé ensino, 

pesquisa e extensão. 

A apresentação e descrição dos temas gerais de cada projeto integrador está 

disposta no item 6.11.1. 

 

6.11.1 Temas dos projetos integradores 

 

Projeto Integrador I  CH Total CH Semanal 

Tema:  
Cultura empreendedora  

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Empreendedorismo e as formas de empreender. O ethos comunitário e a construção de sonhos 
coletivos. Criatividade e inovação. Competências empreendedoras. Redes de colaboração 
local, regional e internacional para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor.  
 

Descrição:  
O objetivo do Projeto Integrador I é fomentar um ambiente favorável à promoção da cultura 
empreendedora estimulando o desenvolvimento de atitudes e de ações que possam impactar 
o ecossistema empreendedor local. No desenvolvimento deste Projeto Integrador os 
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estudantes desenvolverão habilidades e competências para 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; e desenvolver sua capacidade de 
procurar e identificar novas oportunidades. 
 

 

Projeto Integrador II CH Total CH Semanal 

Tema:  
Cultura empreendedora 

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Cultura empreendedora na prática: desenvolvendo soluções criativas e inovadoras para dilemas 
da comunidade local.  
 

Descrição:  
O objetivo do Projeto Integrador I é fomentar um ambiente favorável à promoção da cultura 
empreendedora estimulando o desenvolvimento de atitudes e de ações que possam impactar o 
ecossistema empreendedor local. No desenvolvimento deste Projeto Integrador os estudantes 
desenvolverão habilidades e competências para 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; e desenvolver sua capacidade de procurar e 
identificar novas oportunidades. A atividade prática será realizada em uma proposta 
metodológica que propicie aos estudantes a interação com diferentes culturas, mediante o 
trabalho em equipe; atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes 
multidisciplinares; gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo 
estratégias; aplicar métodos científicos diversos.  
 

 

Projeto Integrador III CH Total CH Semanal 

Tema:  
Ciências do ambiente 

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Princípios que regem os sistemas ambientais e fatores de desequilíbrio. População, meio 
ambiente e desenvolvimento. Ambiente rural e urbano. Plano Nacional de Educação Ambiental. 
Influências antrópicas no ambiente. Análise documental e revisão bibliográfica.  
 

Descrição:  
O objetivo do Projeto Integrador III é de que os estudantes desenvolvam uma perspectiva 
holística da inter-relação entre sociedade, tecnologia e meio ambiente que os possibilite a 
proposição de soluções criativas e inovadoras de engenharia associadas ao cumprimento da 
legislação ambiental, estimulando a sua atuação crítica-reflexiva na identificação e avaliação 
de problemas socioambientais. No desenvolvimento deste Projeto Integrador os estudantes 
deverão dialogar com a comunidade, utilizando técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise de necessidades da comunidade, considerando os contextos 
sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos.  
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Projeto Integrador IV CH Total CH Semanal 

Tema:  
Ciências do ambiente 

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Influências antrópicas no ambiente. Educação para a sustentabilidade. Atividades comunitárias 
de educação ambiental. Trabalho em equipe. Trabalho de campo.  
 

Descrição:  
O objetivo do Projeto Integrador IV é que o estudante possa desenvolver na prática atividades 
comunitárias de educação ambiental. O Projeto Integrador IV poderá ser realizado em 
colaboração a projetos de pesquisa e extensão em desenvolvimento na Universidade Vale do 
Rio Doce ou de forma interdisciplinar com outros cursos de graduação ou com o mestrado 
interdisciplinar em Gestão Integrada do Território - GIT da Universidade Vale do Rio Doce. A 
atividade prática de educação ambiental, norteada pelos princípios do desenvolvimento 
sustentável aplicado à engenharia será realizada em uma proposta metodológica que propicie 
aos estudantes a interação com diferentes culturas; atuar, de forma colaborativa, ética e 
profissional em equipes multidisciplinares; gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e 
colaborativa, definindo estratégias; aplicar métodos científicos diversos. 
 

 

Projeto Integrador V CH Total CH Semanal 

Tema:  
Gerenciamento de resíduos sólidos 

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Conceitos de resíduos sólidos, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e rurais. 
Tipos de resíduos. Caracterização dos resíduos urbanos. Gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos. Políticas públicas de gestão de resíduos sólidos. Metodologias e técnicas de 
minimização, reciclagem, e reutilização. Acondicionamento, coleta, transporte.  

Descrição:  
O objetivo do Projeto Integrador V é que os estudantes compreendam os conceitos de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos, aplicando-os na análise de processos e sistemas, 
propondo modelos de gestão criativos, inovadores, viáveis técnica e economicamente no 
contexto a ser aplicados. No desenvolvimento deste Projeto Integrador os estudantes deverão 
dialogar com a comunidade, utilizando técnicas adequadas de observação, compreensão, 
registro e análise do contexto do gerenciamento de resíduos que impacta a comunidade, 
considerando os contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. 
 

 

Projeto Integrador VI CH Total CH Semanal 

Tema:  
Gerenciamento de resíduos sólidos 

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Processos de tratamento de resíduos sólidos. Processos de disposição final. Avaliação do 
impacto causado no ambiente.  Ética na Pesquisa. 
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Descrição:  
O objetivo do Projeto Integrador VI é que os estudantes atuem, de forma colaborativa, ética e 
profissional, no desenvolvimento prático de soluções criativas e inovadoras quanto ao 
gerenciamento de resíduos local e seus impactos. O Projeto Integrador VI poderá ser realizado 
em parceria com o poder público municipal, ou ainda em colaboração a projetos de pesquisa e 
extensão em desenvolvimento na Universidade Vale do Rio Doce ou de forma interdisciplinar 
com outros cursos de graduação ou com o mestrado interdisciplinar em Gestão Integrada do 
Território - GIT da Universidade Vale do Rio Doce. A atividade prática relacionada ao 
gerenciamento de resíduos será realizada em uma proposta metodológica que propicie aos 
estudantes a interação com diferentes culturas, mediante o trabalho em equipe; atuar, de forma 
colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares; gerenciar projetos e liderar, de 
forma proativa e colaborativa, definindo estratégias; aplicar métodos científicos diversos. 
 

 

Projeto Integrador VII CH Total CH Semanal 

Tema:  
Ciência dos materiais 

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Propriedades dos materiais; Estrutura e arranjos dos materiais; Materiais metálicos; Materiais 
Cerâmicos; Polímeros; Materiais sustentáveis. 
 

Descrição:  
O objetivo do Projeto Integrador VII é que os estudantes desenvolvam habilidades para 
reconhecer, classificar e selecionar materiais utilizados na engenharia com base em suas 
propriedades. No desenvolvimento do Projeto Integrador VII os estudantes deverão identificar 
aplicações inovadoras de materiais na construção civil, em diálogo com o setor da construção 
civil e baseando-se em pesquisas de ponta, considerando os contextos locais no âmbito social, 
cultural, legal, ambiental e econômico. 
 

 

Projeto Integrador VIII CH Total CH Semanal 

Tema:  
Ciência dos materiais 

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Materiais biodegradáveis e reciclagem. Materiais ecoeficientes. Materiais de alto desempenho. 
Aplicações inovadores de materiais diversos nas engenharias. 
 

Descrição:  
O objetivo do Projeto Integrador VIII é que os estudantes desenvolvam soluções práticas 
aplicáveis à engenharia civil, utilizando, de forma criativa e inovadora, materiais ecoeficientes. 
No desenvolvimento do Projeto Integrador VII os estudantes deverão dialogar com a 
comunidade, sociedade e setor da construção civil e baseando-se em pesquisas de ponta, 
considerando os contextos locais no âmbito social, cultural, legal, ambiental e econômico, 
propor aplicações ou adaptações em processos da construção civil. 
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Projeto Integrador IX CH Total CH Semanal 

Tema:  
Projeto e planejamento urbano 

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Conceito e processo de produção do espaço urbano. Estruturação da aglomeração urbana. 
Plano Diretor. Diretrizes estratégicas de políticas setoriais. Política Imobiliária e Fundiária e de 
Uso do Solo. Plano de estrutura urbana. Sistema de planejamento urbano descentralizado.  
 

Descrição:  
O Projeto Integrador IX tem como objetivo possibilitar ao estudante a compreensão holística do 
desenvolvimento urbano, considerando os contextos socioeconômico e cultural, bem como 
compreender a complexidade da inter-relação entre espaço urbano e os atores que o produzem 
e modificam. Os estudantes deverão compreender o processo de planejamento urbano e 
analisar criticamente planos diretores, projetos urbanísticos e outros instrumentos de 
planejamento urbano. O Projeto Integrador IX deverá ser desenvolvido em um bairro da cidade, 
possibilitando aos estudantes a aplicação dos conhecimentos teóricos para análise dos 
instrumentos de planejamento urbano pertinentes e a observação in loco do desenvolvimento 
do bairro, utilizando técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise das 
características locais, e possam, mediante demandas identificadas junto à comunidade, propor 
intervenções ou prestar assessoramento coletivo à comunidade.  
 

 

Projeto Integrador X CH Total CH Semanal 

Tema:  
Projeto e planejamento urbano 

20 
T P 

- 20 

  

Ementa:  
Morfologia Urbana. Espaço público e privado. Usos, funções e equipamentos urbanos. 
Parcelamento urbano. Intervenção em áreas consolidadas. 
 

Descrição:  
O objetivo do Projeto Integrador X é que o estudante possa desenvolver propostas criativas e  
inovadoras de planejamento urbano para um bairro da cidade. As propostas deverão, 
fundamentadas no conhecimento teórico desenvolvido, contemplar a análise do plano diretor e 
das áreas de preservação ambiental e consolidadas, propondo intervenções que propiciem 
mobilidade urbana eficiente, valorização de espaços públicos, preservação de recursos naturais 
e equipamentos públicos. O Projeto Integrador X poderá ser realizado em colaboração a 
projetos de pesquisa e extensão em desenvolvimento na Universidade Vale do Rio Doce ou de 
forma interdisciplinar com outros cursos de graduação ou com o mestrado interdisciplinar em 
Gestão Integrada do Território - GIT da Universidade Vale do Rio Doce. 
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Projeto Integrador XI CH Total CH Semanal 

Tema:  
Gerenciamento de riscos em áreas urbanas  

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Introdução ao Gerenciamento de Áreas de Risco. Conceitos Básicos de Risco e de Áreas de 
Risco. Gerenciamento de Áreas de Risco Medidas Estruturais e Não Estruturais. Identificação, 
Análise e Mapeamento de Áreas de Risco de Enchentes e Inundações.  
 

Descrição:  
O Projeto Integrador XI tem como objetivo proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de 
uma compreensão holística do gerenciamento de riscos em áreas urbanas, considerando o 
processo de urbanização precária de áreas ambientalmente frágeis, possibilitando uma atuação 
efetiva na prevenção de desastres sócio-ambientais. No desenvolvimento do Projeto Integrador 
XI os estudantes deverão aplicar os conceitos de identificação, análise e mapeamento de áreas 
de risco de enchentes e inundações em uma localidade da cidade, observando in loco  as áreas 
de estudo, utilizando técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise das 
características locais, e possam, mediante demandas identificadas junto à comunidade, propor 
intervenções ou prestar assessoramento coletivo à comunidade. 
 

 

Projeto Integrador XII CH Total CH Semanal 

Tema:  
Gerenciamento de riscos em áreas urbanas  

20 
T P 

- 20 

Ementa:  
Introdução ao Gerenciamento de Áreas de Risco. Conceitos Básicos de Risco e de Áreas de 
Risco. Gerenciamento de Áreas de Risco Medidas Estruturais e Não Estruturais. Identificação, 
Análise e Mapeamento de Áreas de Risco de Escorregamentos.  
 

Descrição:  
O Projeto Integrador XI tem como objetivo proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de 
uma compreensão holística do gerenciamento de riscos em áreas urbanas, considerando o 
processo de urbanização precária de áreas ambientalmente frágeis, possibilitando uma atuação 
efetiva na prevenção de desastres socioambientais. No desenvolvimento do Projeto Integrador 
XI os estudantes deverão aplicar os conceitos de identificação, análise e mapeamento de áreas 
de risco de escorregamento em encostas localizadas na cidade, observando in loco as áreas 
de estudo, utilizando técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e análise das 
características locais, e possam, mediante demandas identificadas junto à comunidade, propor 
intervenções ou prestar assessoramento coletivo à comunidade. 
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Projeto Integrador XIII CH Total CH Semanal 

Tema:  
Alvenaria estrutural 

20 
T P 

- 20 

Ementa: Histórico e características do sistema construtivo alvenaria estrutural; vantagens e 
desvantagens; materiais, ferramentas e componentes da alvenaria estrutural. 
 

Descrição:  
O projeto Integrador XIII tem por objetivo fornecer subsídios para que o aluno possa 
compreender o sistema construtivo Alvenaria Estrutural, enfatizando os termos e definições, os 
materiais componentes e as vantagens e desvantagens do sistema, assim como as 
possibilidades de uso deste recurso como alternativa para obras de construção civil. Espera-se 
que os alunos sejam capazes de associar o uso deste sistema construtivo ao conceito das 
construções racionais, de forma a associar seu uso às alternativas atuais de construção de 
Habitações de Interesse Social para resolução de problemas relativos ao déficit habitacional do 
país. 
 

 

Projeto Integrador XIV CH Total CH Semanal 

Tema:  
Alvenaria estrutural 

20 
T P 

- 20 

Ementa: Especificação de blocos e componentes de alvenaria estrutural; projeto e modulação; 
locação; método executivo de obras em alvenaria estrutural.  
 

Descrição:  
O projeto Integrador XIV complementa o estudo sobre Alvenaria Estrutural e tem por objetivo 
a compreensão do método construtivos, abordando as etapas de planejamento, modulação, 
marcação e execução de obras de edificações em alvenaria estrutural. Espera-se que os 
alunos sejam capazes de analisar e compreender projetos básicos em alvenaria estrutural, os 
parâmetros e diretrizes para a execução de obras com este sistema, assim como as diretrizes 
básicas para o não surgimento de manifestações patológicas.  Espera-se, ainda, com a 
finalização do estudo sobre alvenaria estrutural que os alunos sejam capazes de produzir 
material de orientação para moradores de residências construídas em alvenaria estrutural. 
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7 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem, que envolve mais 

diretamente a relação professor/estudante/sala de aula e 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 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-aprendizagem. 

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

devendo ser utilizados instrumentos variados que possam impulsionar o processo 

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

atividades realizadas no AVA; provas, testes e exercícios; trabalhos individuais e/ou 

em equipes; seminários; pesquisas descritivas, pesquisas experimentais; visitas 

técnicas; portfólios; projetos interdisciplinares; 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. 

 

 

7.1 QUANTO À AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

 

Tradicionalmente, as práticas de avaliação da aprendizagem recaem sobre um 

conjunto limitado de escolhas. O Colegiado e o NDE do Curso de Engenharia Civil 

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 avaliações escritas, apresentação de seminários, seminário 

integrador, elaboração de trabalhos, desenvolvimento de projetos, estudos dirigidos, 

atividades práticas laboratoriais, análise e resolução de situações problemas, projetos 

interdisciplinares, trabalho de conclusão de curso, oficinas temáticas, relatórios de 

visitas técnicas e outros, sendo que a avaliação não deve se limitar à realização de 

provas escritas. 

Os artigos 186 a 195 do regimento geral da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale definem as normas da 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 dos estudantes, ambos eliminatórios. 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, conforme artigo 187 do 

Regimento Geral. 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 
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da disciplina/componente curricular, disposto regimentalmente (Artigo 191, Regimento 

Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale). 

São também resguardados regimentalmente o direito do estudante a 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 e aulas marcadas para o dia 

em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais 

atividades, mediante requerimento prévio com antecedência mínima 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 e 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 as 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 artigo 194 do Regimento Geral da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale. O artigo 195 oferece ao estudante com rendimento igual ou 

superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento), em 

disciplina(s), 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 de Engenharia Civil 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-tutor é 
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uma realidade, tendo em vista que esse professor-tutor pode contar com uma 

diversidade de processos, ferramentas e instrumentos destinados à verificação da 

aprendizagem. 

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 das mesmas 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-tutor no próprio ambiente. Presencialmente a avaliação 

e o retorno das mesmas aos estudantes acontecem por meio da interação direta do 

professor-tutor 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 de Engenharia Civil a distribuição dos 100 (cem) pontos para cada 

disciplina está regulamentada da seguinte forma: 

I. para as atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), distribui-se 

30 (trinta) pontos, abrangendo exercícios, avaliações, participação em fóruns, 

frequência entre outras à critério do professor; 

II. para outras atividades distribui-se 70 (setenta) pontos, abrangendo exercícios, 

avaliações, projetos integradores, trabalhos individuais e em grupo, 

seminários, frequência entre outras a critério do professor. 
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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. 

 

 

7.2 QUANTO À AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

A avaliação do Estágio Supervisionado visa verificar se os objetivos propostos 

na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. Para 

tal, são propostos protocolos de avaliação específicos. O estágio curricular do curso 

de Engenharia Civil é normalizado por um regulamento específico.  

Ao final do estágio ou de cada uma de suas etapas, o estudante entrega ao 

professor orientador uma cópia de relatório circunstanciado, produzido conforme as 

normas definidas no regulamento de estágio do curso. 

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale e/ou à instituição cedente, uma avaliação da atividade de estágio, 

comparando os resultados alcançados com os esperados.  

São critérios básicos de avaliação dos estágios:  

I. domínio de conteúdos conceituais;  

II. elaboração de relatórios ou estudo de casos;  

III. conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de 

trabalho, frequência e pontualidade);  

IV. cumprimento das normas de estágio;  

V. conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento e desempenho);  

VI. responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a 

concretização do planejamento proposto;  

VII. avaliação do supervisor ou preceptor;  

VIII. segurança ao ler e ao escrever;  

IX. interesse e dedicação; e, 

X. dinâmica/criatividade.  
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Somente poderá ser considerado aprovado o estudante que obtiver parecer 

favorável do professor orientador e do supervisor, por meio do registro em ficha de 

avaliação, frequência integral no Estágio Supervisionado e que apresentar relatório 

de estágio com descrição das etapas e atividades, conforme Regulamento de Estágio 

do Curso. 

 

 

7.3 QUANTO À AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é uma atividade obrigatória no Curso 

de Engenharia Civil, devendo ser elaborado sob orientação direta de um docente. As 

orientações relativas à realização e avaliação do TCC estão devidamente descritas 

em regulamento específico consoante às normas da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale. 

Será considerado aprovado o estudante que, atendidas às exigências de 

frequência nas orientações, obtiver pontuação mínima de 70% (setenta por cento) em 

cada etapa do TCC, sendo estas o Trabalho de Conclusão de Curso I e II, no nono 

período do curso e o Trabalho de Conclusão de Curso II e IV, no décimo período. 

A avaliação das etapas I e III se dará por meio do acompanhamento da 

frequência nas orientações e entrega de trabalho escrito ao professor orientador, que 

realizará a avaliação.  

A avaliação das etapas II e IV se dará por meio de submissão do trabalho 

escrito e apresentação oral a uma banca examinadora constituída por 03 (três) 

avaliadores, sendo um destes o professor orientador e os demais professores da 

instituição ou convidados cuja área de atuação e formação esteja relacionada ao tema 

do trabalho. Os trabalhos deverão ser entregues aos membros da banca 

examinadora, nas formas impressa e digital, com antecedência mínima de 15 dias da 

data da defesa. Os critérios para avaliação do TCC estão descritos em regulamento 

próprio, aprovado pelo Colegiado do Curso. 

 

 

  



162 

 

 

7.4 QUANTO À AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares – AC 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. 

As DCNs propõem 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: 

I. pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da instituição; 

II. pelo tratamento de temas; 

III. pela interdisciplinaridade; 

IV. pela contribuição para a formação humanística do discente. 

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será 

desenvolvido para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga 

horária prevista na respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites 

máximos de carga horária estabelecida para cada uma das diversas modalidades. A 

avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras 

estabelecidas pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale e conforme 

regulamentação constante do Regulamento de Atividades Complementares do curso. 

No curso Engenharia Civil, as Atividades Complementares serão validadas em 

participações de atividades que possam ser comprovadas por declaração, certificado 

ou outro documento idôneo reconhecido pelo Colegiado do Curso de Engenharia Civil 

da Universidade Vale do Rio Doce - Univale e estas atividades terão validade a partir 

do primeiro período. A avaliação das Atividades Complementares se dá em 

conformidade com o Regulamento de Atividades Complementares do curso aprovado 

pelo Núcleo Docente Estruturante. 
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7.5 QUANTO À AVALIAÇÃO DO PROJETO INTEGRADOR 

 

O Projeto Integrador é componente curricular do Curso de Engenharia Civil e 

sua avaliação é construída de forma processual, qualitativa e quantitativa. 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 (artigo 191, Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale). 

A avaliação do Projeto Integrador ocorre de duas maneiras: 

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

pela Coordenação para orientação aos estudantes; 

II. no seminário de apresentação final do projeto, pelo professor designado pela 

Coordenação e os professores que atuam no período/turma em que a 

atividade é realizada ou outros professores convidados, visando a prática 

interdisciplinar em todo o processo de trabalho. 

 

O modelo de avaliação adotado considera os seguintes critérios: 

I. entregas parciais que ocorrem durante o período de elaboração do projeto e 

constituem atividades relacionadas ao objetivo a ser alcançado pela atividade; 

II. a apresentação documentada das informações coletadas e analisadas pelos 

discentes, em conformidade com a temática desenvolvida; 

III. 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 de Engenharia Civil. 
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7.6 CONSELHO ACADÊMICO 

 

O Conselho Acadêmico caracteriza-se como a sistematização da forma de 

acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem. No Curso 

de Engenharia Civil, o Conselho Acadêmico é realizado por meio de análise de 

informações, adotando-se ações concretas para a melhoria da aprendizagem em 

função das avaliações realizadas pelos estudantes na etapa/módulo avaliativo 

compreendido.  

Os objetivos do Conselho Acadêmico são: 

a) analisar o rendimento quantitativo e qualitativo dos estudantes; 

b) identificar o perfil de cada turma;  

c) acompanhar frequência e rendimento dos estudantes; 

d) sistematizar as informações sobre o rendimento dos estudantes; 

e) planejar ações para a melhoria do ensino e da aprendizagem, em função 

das avaliações realizadas; 

f) encaminhar casos específicos para atendimento pedagógico ou psicológico 

via Setor Espaço A3 – Apoio ao Aluno;  

g) identificar possíveis casos que possam culminar em evasão;  

h) traçar plano de ação para evitar evasão. 

O diálogo e o alinhamento entre o corpo docente, coordenação de curso e 

equipe pedagógica são fundamentais para que a Universidade consiga alcançar suas 

metas e levar adiante o desafio de melhorar o desempenho e engajamento de todos 

os estudantes, elevando os resultados da instituição de ensino, considerando os 

processos avaliativos internos (avaliações diagnósticas, formativas, somativas, CPA)  

e externos (Enade).   

O acompanhamento do desempenho dos estudantes pelo Conselho 

Acadêmico acontece em reunião agendada ao final de cada etapa de avaliação, nas 

quais os resultados das atividades avaliativas, as competências, habilidades e 

atitudes comportamentais dos estudantes são objeto de análise buscando indicativos 

para as práticas docentes. Participam da reunião do Conselho Acadêmico: a 

Coordenação do Curso, uma pedagoga da equipe multidisciplinar e os professores de 

cada turma. 

No decorrer de cada módulo, a Coordenação do Curso emite ao final de cada 

etapa, via sistema acadêmico, um relatório com as notas das avaliações de cada aluno 
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e compartilha com os professores. Estas informações são analisadas em reunião que 

acontece ao final de cada etapa, com os professores de cada período, a Coordenação 

de Curso e uma pedagoga da equipe multidisciplinar. Durante a reunião, a 

aprendizagem dos estudantes, a socialização dos processos de ensino e 

aprendizagem e avaliação adotadas nas disciplinas/componentes curriculares 

(sempre prezando por avaliações processuais e formativas), são temas de discussão 

entre os participantes do conselho acadêmico. Além disso, são analisados os 

apontamentos sobre as competências e habilidades desenvolvidas por cada aluno. 

Os resultados são discutidos junto aos professores, sempre visando identificar o perfil 

da turma, bem como as dificuldades pontuais dos estudantes. É analisado o índice de 

frequência dos estudantes para acompanhamento por parte da coordenação e 

docentes. São realizados encaminhamentos de possíveis casos de estudantes com 

transtornos psicológicos e dificuldades de aprendizagem para o Setor Espaço A3 – 

Apoio ao Aluno.  

Durante a reunião ainda são feitos questionamentos pela pedagoga no sentido 

de compreender:  

a) quais os recursos que os professores utilizam para avaliar, a quantidade e 

variedade dos instrumentos metodológicos e avaliativos, com o intuito de 

contribuir para aumentar a acessibilidade metodológica dos professores;  

b) estilo de provas: fechadas, abertas, com consulta, contextualizadas estilo 

Enade e de bancas de concursos públicos; 

c) qual área (conteúdo/disciplina) os estudantes estão tendo mais dificuldade; 

d) identificar o perfil da turma ou específica da disciplina (disciplina mais 

“pesada”, epistemológica).  

Sendo assim, por meio destes questionamentos, ao discutir sobre o perfil da 

turma, os professores ponderam ações de intervenção que já foram efetivadas e 

também propõem, com base na discussão, outras ações de intervenção. São 

analisados os índices de aprendizagem em cada disciplina, e em áreas similares, com 

vistas a propostas de intervenção metodológica por parte do professor, aumentando 

assim seu repertório metodológico.  

Dessa forma, o Conselho Acadêmico é um dos momentos mais importantes no 

fomento dessa coesão entre os professores, coordenação de curso e equipe 

pedagógica, fortalecendo assim a gestão compartilhada do curso. O Conselho 

Acadêmico visa abrir espaço para que as causas de qualquer tipo de desafio sejam 
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levantadas, analisadas da maneira mais imparcial possível e solucionadas com o 

apoio de todos os envolvidos no processo. Para garantir a sua eficiência, é importante 

manter a ideia de que o conselho é um grupo de apoio mútuo com o objetivo de fazer 

todos avançarem, tanto professores quanto estudantes.  

As discussões no Conselho Acadêmico culminam em ações para a melhoria da 

aprendizagem e formação do estudante em função das avaliações realizadas, uma 

vez que os resultados das avaliações teóricas e práticas são apresentadas e 

discutidas com os alunos, retroalimentando dessa forma, todo o processo ensino-

aprendizagem. Ao final de cada reunião é gerada a ata do Conselho Acadêmico 

detalhando os levantamentos feitos, bem como deixando explícito os 

encaminhamentos dos estudantes que necessitarão de acompanhamentos e 

intervenções pedagógicas, assegurando dessa forma, que estão sendo adotadas 

ações concretas para a melhoria da aprendizagem em função das avaliações 

realizadas. 
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8 INTERFACE DO CURSO COM A EXTENSÃO E A PESQUISA 

 

 

8.1 EXTENSÃO 

 

As Políticas de Extensão na Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

fundamentam-se nos pressupostos da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e da Resolução CNE/CES n.º 07/2018, em consonância 

com os fóruns nacionais de extensão das instituições públicas e comunitárias. Essas 

políticas têm como objetivo promover a democratização do conhecimento acadêmico 

e a participação efetiva da Univale na comunidade, por meio das ações de extensão 

voltadas às demandas sociais da região, preferencialmente em caráter interdisciplinar, 

propiciando uma visão integrada da realidade social.  

A Política de Extensão da Univale define a concepção, os fundamentos, 

princípios, diretrizes, objetivos, as modalidades, áreas temáticas e linhas de extensão, 

o sistema de avaliação, o sistema de registro e creditação da extensão curricular e a 

sustentabilidade financeira.  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE compreende a extensão como 

um processo formativo interdisciplinar e interprofissional, político, cultural, científico e 

tecnológico, 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. 

Sendo uma Instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES), a 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 ações extensionistas são 

desenvolvidas nas modalidades de programas, projetos e serviços de ações 

comunitárias, de produção e publicação científica, de eventos, e de cursos de 

formação continuada (qualificação, treinamento, aperfeiçoamento e especialização), 

conforme prevê a Política de Extensão da Univale, promovendo e viabilizando a 

produção de conhecimentos e concretizando seu compromisso social com a 
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sustentabilidade, os direitos humanos e o patrimônio cultural, se comprometendo com 

o enfrentamento das complexas questões contemporâneas sociais, culturais, 

educacionais e econômicas, pautada no desenvolvimento social, equitativo e 

sustentável.  

As diretrizes para extensão da Univale fundamentam-se nos cinco eixos 

definidos pela Resolução CNE/CES 7/2018, sendo: 1) A interação dialógica entre a 

universidade e a comunidade como cerne da dimensão ética; 2) A interdisciplinaridade 

e interprofissionalidade na superação da dicotomia entre generalismos e 

especializações frente à complexidade da realidade social; 3) A indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, preconizada na Constituição Federal desde 1988; 

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 

qualificando as demandas e antecipando as necessidades dos vários grupos sociais 

na perspectiva da inclusão. 

Nesse sentido, a política de extensão da UNIVALE tem como objetivos: 

I. Estimular ações articulando ensino, pesquisa e extensão, cujo 

desenvolvimento implique relações interdisciplinares e interprofissionais de 

setores da Universidade e da sociedade; 

II. Criar condições para a participação da Universidade na elaboração das 

políticas públicas voltadas para a população local e regional, priorizando 

comunidades em vulnerabilidade, tendo em vista a inclusão social; 

III. Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e 

disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao 

saber e ao desenvolvimento tecnológico e social do país; 

IV. Estimular a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de 

oportunidades e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis; 

V. Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e 

preservação cultural e artística como relevantes para a afirmação do 

caráter nacional e de suas manifestações regionais; 

VI. Manter a avaliação e o monitoramento institucional das atividades de 

Extensão Universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria 

Universidade; 



169 

 

 

VII. Valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de 

redes ou parcerias nacionais e internacionais, e as atividades voltadas para 

o intercâmbio e a pertinência social da universidade; 

VIII. Priorizar as atividades que tenham a parceria dos movimentos sociais e das 

organizações governamentais e não governamentais e que potencializem 

ações multiplicadoras, contínuas e autônomas; 

IX. Priorizar ações que tenham como público alvo os segmentos da população 

em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal; 

X. Promover a participação efetiva de todos os estudantes, visando o 

desenvolvimento de aptidões que contribuirão para a sua formação ética, 

política e profissional, vivenciando experiências extensionistas na sua área 

de formação profissional; 

XI. Incentivar o corpo docente para a captação de recursos por meio de editais 

públicos para o desenvolvimento de atividades de extensão e a efetivação 

de ações extensionistas que contribuam para a captação de receita 

alternativa para a instituição; 

XII. Garantir que parte da receita proveniente dos cursos de extensão seja 

destinada para investimento nos seus cursos/áreas/setores de origem; 

XIII. Implementar progressivamente a extensão como atividade curricular, 

prevista nos projetos pedagógicos dos diversos cursos da Univale, 

consolidando a Meta 12.7 prevista no Plano Decenal de Educação 2014-

2024. 

Assim, a Extensão reforça o compromisso social da UNIVALE implementando 

ações nas diversas áreas temáticas de comunicação, cultura, direitos humanos e 

justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e trabalho, e suas 

respectivas linhas. As atividades extensionistas contribuem para o desenvolvimento 

dos temas transversais obrigatórios no Ensino Superior, em consonância com a Lei 

9.795/99 e o Decreto 4.281/2002 que regem sobre a obrigatoriedade da Educação 

Ambiental no Ensino Superior, com a Resolução CNE/CP 01/2004 que trata da 

educação etino-racial nos cursos de graduação e com a Resolução CNE/CP 01/2012 

que institui o ensino obrigatório dos Direitos Humanos. 

A avaliação das atividades extensionistas é interna e externa e busca 

acompanhar o desenvolvimento das ações no cumprimento da Meta 12.7 do 

PNE/2014, entre outras consolidadas institucionalmente. 



170 

 

 

A Resolução CNE/CES nº 07/2018 trouxe o desafio da extensão curricular, no 

atendimento à meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014/2024 (Lei 

13.005). Embora a normativa tenha instituído a obrigatoriedade de 10% de atividades 

de extensão nas matrizes curriculares de todos os cursos de graduação somente em 

dezembro de 2018, a Univale, influenciada por sua inserção no Fórum Nacional de 

Extensão Comunitária (FOREXT) e na Câmara Sudeste, vem construindo e 

consolidando a curricularização da extensão em todos os cursos de graduação. 

 

8.1.1 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-a 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. 

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

promovendo uma transformação coletiva. 

 

8.1.2 Programa UNIVALE em Ação  

 

O Programa UNIVALE em Ação converge todas as ações comunitárias 

desenvolvidas pelos diversos setores vinculados aos cursos de forma contínua ou 

pontual, atendendo preferencialmente ao público externo, de acordo com as 

demandas nas diversas áreas, sendo já consolidadas várias ações/serviços em 

eventos e locais diferentes. Este programa vem possibilitando aos acadêmicos 

desenvolver suas habilidades teóricas/práticas adquiridas durante o decorrer de seus 

cursos, nas ações e nos serviços seguintes:  

a) Ambulatório de Lesões Dermatológica. 

b) Brinquedoteca. 

c) Laboratório de Didática – LAD. 

d) Centro de Fisioterapia. 

e) Centro Esportivo da UNIVALE.  

f) Clínicas Odontológicas. 

g) Núcleo de Prática Jurídica. 

h) Escritório de Assistência Judiciária. 

i) Núcleos do Juizado de Conciliação. 

j) Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. 

k) Parque da Ciência. 

l) Projeto de revitalização do Horto Medicinal e Implantação do Laboratório de 

Fitomedicamentos. 

m) Serviço de Psicologia Aplicada.  

 

8.1.3 Política de Extensão no Curso 

 

As ações extensionistas desenvolvidas pelo curso de Engenharia Civil são 

oriundas de demandas sociais identificadas no âmbito do Projeto Integrador ou 

propostas por estudantes e docentes do curso ou outras demandas advindas da 

comunidade local e regional. O curso também desenvolve ações interdisciplinares em 

parceria com os demais cursos de áreas afins por meio do Espaço Integrador do 
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Núcleo das Ciências e Tecnologia ou em colaboração a projetos de extensão em 

desenvolvimento na Universidade Vale do Rio Doce por outros cursos de graduação 

e o mestrado interdisciplinar em Gestão Integrada do Território - GIT que visem 

atender às fragilidades locais e regionais nas quais o curso possa contribuir.  

As ações podem ser desenvolvidas em parceria com instituições públicas e 

privadas que atuam em áreas pertinentes ao curso, profissionais da área, associações 

e outros segmentos sociais.  

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 de Engenheiros Civis. 

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 o Espaço Integrador do Núcleo das Ciências e Tecnologia 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 ações de formação complementar, abertas à comunidade, propostas e 

realizadas por docentes e discentes. 

 

8.1.3.1 A Extensão nos Projetos Integradores  

 

A Política de Extensão da Universidade Vale do Rio Doce - Univale sugere, 

dentre outras possibilidades, que os 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, multidisciplinar e transdisciplinar planejada 

para oportunizar aprendizagens concretas, alinhadas ao perfil do egresso, ganham 
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ainda mais significado quando desenvolvidas conforme as diretrizes institucionais 

para a extensão. 

Assim, o curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

realiza o Projeto Integrador articulando o ensino, a pesquisa e a extensão curricular, 

possibilitando a todos os estudantes do curso as experiências advindas do contato 

com a comunidade por meio da extensão. Nesse sentido, os projetos/ações de 

extensão são trabalhados a partir de interações com a sociedade, refletindo sobre as 

fragilidades regionais, 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. 

Dessa forma, o Projeto Integrador é realizado a cada módulo do curso, a partir 

de uma temática transversal, aprofundando em temas/conteúdos que desenvolvem 

competências e habilidades por meio de situações-problemas atuais ou demandas 

locais e regionais com relevância para a prática profissionais de engenheiros civis, 

discutidas de forma interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar.  

 

8.1.3.2 Espaço Integrador do Núcleo das Ciências e Tecnologia – ELO: 

 

O Espaço Integrador do Núcleo das Ciências e Tecnologia - ELO, como o 

próprio nome indica, tem por objetivo precípuo fortalecer o elo e promover o diálogo 

interdisciplinar entre os cursos que formam o Núcleo da Ciências e Tecnologia 

(Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura e 

Urbanismo, Agronomia, Sistemas de Informação e Superior Tecnólogo em 

Agronegócio) e estreitar os laços entre os cursos e a comunidade.  

Por constituir-se em um espaço de uma Universidade que por sua natureza 

articula ensino, pesquisa e extensão, diferenciais a serem destacados, e que se 

encontra envolvida  efetivamente com o desenvolvimento regional, o Laboratório é um 

espaço articulador dessas atividades nos cursos o que contribui para o fortalecimento 

dos mesmos, por tornar a pesquisa uma ação compartilhada, e por fazer da extensão 

uma atividade que possibilita compartilhar com a comunidade estudos e práticas dos 

cursos do Núcleo.  

O Laboratório é um espaço para dar visibilidade e fomentar as potencialidades 

dos cursos, por meio de suas ações que visam: 
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a) Possibilitar o fortalecimento dos cursos do Núcleo no âmbito da 

universidade; 

b) Constituir-se como espaço de formação de estudantes e de docentes; 

c) Ampliar a inserção dos cursos do Núcleo na comunidade externa;  

d) Ser um espaço de fomento das discussões sobre a formação profissional 

na região. 

O ELO, atendendo a uma de suas missões quanto à inserção dos cursos do 

Núcleo na comunidade, articula juntamente aos cursos a realização de eventos 

abertos à comunidade, tais como oficinas de capacitação, palestras, seminários e 

fóruns, entre outros, visando a troca de conhecimentos entre academia e sociedade.  

As propostas de ações e/ou eventos são definidas em conjunto, atendendo às 

demandas dos cursos e externas levantadas por meio da manutenção do diálogo 

permanente com as escolas da rede pública e particular de ensino médio, consórcios 

municipais, associações profissionais, entre outros setores da sociedade.  

A atenção ao ensino no ELO tem como elemento desencadeador o 

acompanhamento dos estudantes realizados pelos cursos e os indicadores de 

avaliações internas e externas (CPA e ENADE). Atento às lacunas em conhecimentos 

básicos de matemática dos estudantes que chegam à Universidade, o que dificulta o 

satisfatório desempenho na trajetória acadêmica, o ELO produz materiais 

pedagógicos e alternativas metodológicas, bem como oficinas, cursos e atividades 

diversas para capacitação de estudantes, além de apoiar as ações do Setor de Gestão 

Pedagógica para formação dos professores que atuam nos cursos do Núcleo das 

Ciências e Tecnologia.  

 

8.1.3.3 Parque da Ciência 

 

Idealizado por um grupo de professores da própria instituição, o Parque da 

Ciência foi inaugurado em 1997 com o objetivo principal de difundir e popularizar os 

conhecimentos científicos nas áreas de Física e Química. Atualmente o Parque da 

Ciência recebe periodicamente visitantes das escolas de Governador Valadares e 

região.  

O Parque tem como objetivos específicos:  

a) Possibilitar a integração da educação básica com o ensino superior; 
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b) Expor e divulgar experimentos sem fins lucrativos para professores, 

estudantes da educação básica de Governador Valadares e região e para 

a comunidade em geral; 

c) Oportunizar aos estudantes uma forma lúdica de aprendizagem através por 

meio de experiências interativas capazes de demonstrar princípios básicos 

da Ciência de forma clara, concreta e objetiva; 

d) Contribuir para a formação dos estudantes das Licenciaturas da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

e) Atender aos estudantes da Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

colaborando com trabalhos desenvolvidos na disciplina Prática da 

Engenharia;  

f) Servir de suporte a professores e estudantes das redes públicas e privadas 

que não contam com laboratórios adequados para o desenvolvimento de 

suas aulas. 

Na visita ao Parque da Ciência, previamente agendada pela escola visitante, 

os estudantes interagem com os experimentos conhecendo o princípio físico ou 

químico de cada um, com a mediação dos professores da Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale e monitores. Além disso, o Parque dá suporte aos professores que 

idealizam realizar eventos em sua escola, como por exemplo feiras de ciência.  

 Atualmente, encontram-se em exposição vários brinquedos/modelos que 

foram elaborados a partir de aparelhos desenvolvidos na oficina de eletromecânica da 

Universidade, sob a orientação dos professores da Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale, como também equipamentos adquiridos no mercado nacional e internacional. 

 

8.1.3.4 Escritório Modelo de Projetos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo 

 

O curso de Engenharia Civil juntamente aos cursos de Arquitetura e Urbanismo 

e Engenharia Civil e Ambiental atua no Escritório Modelo de Projetos de Engenharia, 

Arquitetura e Urbanismo. O Escritório Modelo foi criado em 2013, por meio da Portaria 

Univale Nº 056/2013. Os objetivos deste ambiente são:  

a) Oportunizar a realização de Estágio Curricular Supervisionado, Extensão e 

Pesquisa;  
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b) Aperfeiçoar a formação dos estudantes, permitindo que conhecimentos, 

habilidades e atitudes se concretizem em ambiente supervisionado de 

prática profissional; e,  

c) Permitir aos estudantes a percepção da realização dos conceitos do 

alcance social de projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo por meio 

dos processos de trabalho em ambiente de prática profissional; 

d) Prestar serviço à comunidade por meio de assessoria, consultoria e/ou 

projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo.  

A atuação do curso de Engenharia Civil no Escritório Modelo envolve 

professores do curso e estudantes selecionados para desenvolverem estágio 

curricular supervisionado ou estudantes voluntários. São desenvolvidos projetos nas 

áreas de estruturas, hidrossanitária e outras, conforme demandas. Os projetos 

desenvolvidos atendem a necessidades dos campi da Univale, ou externas, por meio 

de prestação de serviço à comunidade local e regional para entidades sem fins 

lucrativos. 

 

8.1.3.5 Semana Acadêmica do Núcleo das Ciências e Tecnologia 

 

A Semana Acadêmica promove o encontro de professores e estudantes dos 

cursos pertencentes ao Núcleo das Ciências e Tecnologia da Universidade Vale do 

Rio Doce com representantes dos meios acadêmicos e profissionais, públicos e 

privados, ligados a essa área, visando a ampliação do conhecimento e o 

aprofundamento de contatos e parcerias acadêmicas e profissionais.  

O protagonismo dos estudantes é estimulado através da preparação e 

apresentação de trabalhos acadêmico-científicos e exposições e da participação em 

mesas redondas, minicursos e oficinas sobre questões atuais que envolvem a 

Engenharia Civil.  

As reflexões dessa atividade podem proporcionar possibilidades de pesquisa, 

quer para fins da realização do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) ou servir como 

um campo de possibilidade para o desenvolvimento de alguma atividade de pesquisa. 
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8.2 PESQUISA 

 

A política de pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE tem por 

finalidade a consolidação de uma cultura de pesquisa na instituição e de 

desenvolvimento da pós-graduação Stricto Sensu, por meio do incentivo e apoio à 

criação ou fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; do 

estímulo à ampliação de atividades de iniciação científica junto aos alunos de 

graduação; da valorização dos projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação 

de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; da 

divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas; do estímulo à publicação em 

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

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

internacionalização; e da definição e implementação de sistemática de 

acompanhamento e avaliação das pesquisas, incorporando critérios quantitativos e 

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

relevância científica e cultural.  

Para a UNIVALE o ensino é indissociável da pesquisa e da extensão, 

constituindo um conjunto de atividades integradas e comprometidas em efetivar a 

missão institucional de oferecer um ensino de qualidade, de agir em benefício da 

comunidade, de produzir pesquisa e difundir conhecimento e cultura. O cumprimento 

da missão institucional se pautará pelos valores da cidadania, ética, bem-estar social 

e sustentabilidade ambiental, assegurando a inserção social e regional, 

particularmente contribuindo para o desenvolvimento da região do Vale do Rio Doce. 

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

interdisciplinar e interinstitucional, envolvendo as diferentes áreas de conhecimento e 

unidades que constituem a UNIVALE, cujo princípio orientador é a busca de elevação 

constante da qualidade da formação acadêmica e dos serviços prestados pela 

Universidade. 

A instituição tem o compromisso com a universalidade do conhecimento 

humano resultado da pesquisa científica, em todas as áreas do conhecimento, com 

respeito à liberdade, à diversidade e ao pluralismo de ideias, sem limitação, censura 

e discriminação de qualquer natureza. Nesse sentido, a UNIVALE fomenta a 

universalidade do conhecimento e interdisciplinaridade, mas reconhecendo a 

existência e legitimidade de outros saberes em diferentes domínios cognitivos e 
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diversos domínios de experiências. Ao reconhecer a existência de múltiplos saberes 

presentes nas sociedades humanas, a 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. 

Dessa forma, as bases de estruturação da pesquisa na UNIVALE são, pois de 

ordem ideológica, filosófica e pedagógica. Ideológica, por considerar a possibilidade 

revolucionária do saber e que uma consistente produção teórica, fundada nas 

relações entre sociedade, universidade e Estado apontam alternativas diante das 

crises emergentes da sociedade moderna. Filosófica, por compreender a reflexão 

como possibilidade de mover os diversos campos do saber, da criação como parte da 

metafísica capaz de encontrar alternativas possíveis para situações decorrentes do 

cotidiano ou de preveni-las antes mesmo que ocorram, e, pedagógica, pela promoção 

de atividades de investigação em todos os níveis de formação. Isto posto, constituem 

áreas de Pesquisa na UNIVALE: 

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 

I. pública; 

VIII. tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento; 

IX. território e mobilidade: migração; 

X. conflitos, violência e vulnerabilidade. 

Tais áreas deverão servir de fio condutor na produção dos trabalhos 

acadêmicos bem como na constituição de linhas de pesquisa dos diversos cursos. 

A Pesquisa na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE se insere no contexto 

da missão institucional de “Construir e compartilhar o conhecimento por meio da 

formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com o 

desenvolvimento humano e regional” e assume o compromisso de consolidá-la. 

Assim, encontra-se alinhada à proposta de formação, construção e difusão de 

conhecimento significativo para a promoção do desenvolvimento regional. Para isso, 
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busca estar integrada com as linhas de pesquisa definidas nos projetos pedagógicos 

dos cursos e com áreas de pesquisa definidas na Política de Pesquisa da Pós-

Graduação Stricto Sensu da instituição.  

A Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE está aberta ao intercâmbio, à 

cooperação técnica e às parcerias com as Instituições de Ensino Superior (públicas  e 

privadas), com os órgãos de governo, com as agências públicas, com as empresas, 

com as organizações não governamentais e entidades da sociedade civil da região de 

inserção, bem como com os centros de pesquisa, com Universidades e com os 

integrantes da comunidade científica.  

Para sustentar as atividades de pesquisa e a pós-graduação stricto sensu a 

Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da UNIVALE, por meio da 

Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu, mantém uma política de 

apoio ao Programa Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território da UNIVALE, 

disponibilizando o suporte necessário ao Programa ofertado e à elaboração dos APCN 

para os novos Programas. Para os discentes é garantido espaço de estudo e apoio 

na realização de suas atividades de pesquisa e na construção da dissertação, oferta 

de eventos e incentivo para o envolvimento dos alunos na vida acadêmica, incluindo 

a ativa participação da organização, operacionalização e apresentação de trabalhos 

no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE.  

Esse importante e consolidado evento científico da UNIVALE, mantém o 

compromisso institucional de difusão do conhecimento científico e tecnológico 

ininterruptamente desde 2003 e a realização da 18ª edição do Simpósio de forma 

totalmente online e gratuita merece destaque, evidenciando o compromisso da 

instituição com a pesquisa científica mesmo em tempos de pandemia. Nesta edição 

histórica, todos os números das edições anteriores foram superados, o que evidencia 

os impactos desta ação: o evento teve uma abrangência nacional, com 2.015 

participantes de 16 estados brasileiros. Foram 1034 trabalhos submetidos nas 31 

sessões temáticas e 132 avaliadores, sendo que, destes 65% foram professores e 

pesquisadores externos, oriundos de renomadas instituições de ensino superior de 

todo o país e do exterior. Além da programação científica, as sessões culturais 

abrilhantaram o evento integrando ciência e cultura, música, poesia, teatro entre 

outras atrações, com destaque ao Café Cultural.  

É importante destacar que a Iniciação Científica - IC constitui mecanismo 

privilegiado para inserir o discente de graduação no campo da pesquisa científica e 
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estando ancoradas 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 que gera mudanças de mentalidade tanto em discentes quanto 

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

 

8.2.1 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 de Engenharia Civil, 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 
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ainda para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua 

proposta é eticamente adequada. 

 

8.2.2 Política de pesquisa no curso  

 

No curso de Engenharia Civil a política de pesquisa se materializa desde os 

primeiros períodos com o fomento de atividades que insiram os estudantes na cultura 

científica tais como os projetos integradores, atividades investigativas propostas pelos 

professores-tutores no desenvolvimento das disciplinas e incentivo à participação em 

eventos acadêmico-científicos como ouvintes e apresentadores de trabalhos.  

Os projetos integradores promovem a ampliação do conhecimento por meio do 

contato direto com situações-problema que envolvem aspectos sociais, econômicos, 

culturais e tecnológicos, e que demandam a pesquisa para o desenvolvimento de 

propostas e soluções. Assim o Projeto Integrador e as atividades investigativas 

propostas pelos professores-tutores com caráter interdisciplinares articulam os 

saberes acadêmicos com os saberes da comunidade no processo de geração de 

novos conhecimentos. 

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 ou resumo científico, onde os estudantes comunicam à comunidade 

acadêmica e comunidade externa à universidade todo o processo de pesquisa 

empreendido. 

Destaca-se ainda que no Trabalho de Conclusão de Curso a pesquisa promove 

a investigação sobre temas relevantes à engenharia, contribuindo para a consolidação 

dos conhecimentos e competências construídos ao longo do curso, bem como para a 

capacitação investigativa e produtiva do aluno e o aprimoramento da capacidade de 

interpretação e crítica científica.  

A socialização das pesquisas é realizada em eventos acadêmicos abertos à 

comunidade e por meio do repositório institucional de trabalhos acadêmicos.  

O curso de Engenharia Civil incentiva a participação dos professores-tutores e 

alunos no Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale. Os professores-

tutores do curso são orientados a proporem Simpósios temáticos e mesas redondas 

com temáticas ligadas à engenharia civil, além de participarem da comissão científica; 

o curso divulga amplamente entre os estudantes as oficinas de construção de 
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resumos promovidas pela Comissão Organizadora do Simpósio no período de 

submissão de trabalhos e os estudantes são estimulados a participarem como 

apresentadores de trabalhos ou ouvintes.  

 

8.2.3 Jornada Acadêmica das Engenharias 

 

O curso de Engenharia Civil juntamente com os cursos de Engenharia Civil e 

Ambiental, Engenharia Civil - modalidade presencial e Engenharia Elétrica idealizaram 

a Jornada Acadêmica das Engenharias, evento científico com intuito de promover 

trocas de experiências entre os acadêmicos e profissionais que atuam nas diversas 

áreas da engenharia, permitindo a aproximação dos estudantes às novas exigências 

do mercado de trabalho, além da divulgação dos trabalhos científicos desenvolvidos 

pelos estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de Engenharia. 

A primeira edição da Jornada foi realizada no segundo semestre do ano de 

2020 com tema “Inovação, tecnologia e sustentabilidade: desafios da Engenharia na 

retomada do crescimento regional” com o intuito de ampliar o debate sobre a 

contribuição das diversas áreas das engenharias para o desenvolvimento da região 

do Vale do Rio Doce. Com mais de 100 (cem) trabalhos submetidos, o evento 

destacou-se como ambiente de divulgação de pesquisas e experiências profissionais 

entre academia e mercado profissional, contando com a participação de estudantes, 

professores, egressos dos cursos e representantes de diversos segmentos da 

comunidade.  

Sendo realizada anualmente, a segunda edição da Jornada Acadêmica no 

primeiro semestre do ano de 2021 teve como tema “A indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão na formação do engenheiro para o século XXI”. O evento 

promoveu a discussão sobre a importância da articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão na formação profissional do engenheiro, assegurando a vivência do pilar da 

educação aprender a aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos 

complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos 

desafios da inovação. Fomentando o protagonismo dos estudantes, estes 

participaram em painéis de debate abertos ao público externo e como apresentadores 

de trabalhos científicos. A segunda edição foi encerrada com um momento cultural 

com apresentação artística realizada por egressos dos cursos de Engenharia da 

Univale.   
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9 FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

 

Além do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e dos recursos de 

tecnologias de informação, interação e comunicação apresentados nas seções 4.2 e 

4.3 deste Projeto Pedagógico, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale disponibiliza 

para comunidade acadêmica, o sistema RM TOTVS Educacional com objetivo de 

promover a agilidade, facilidade e segurança de todos os dados da instituição.  

A finalidade do sistema é simplificar as relações acadêmicas e administrativas, 

para que estudantes, professores e instituição de ensino possam focar no que 

importa: a educação. Ganhe eficiência padronizando e automatizando os processos 

acadêmicos e financeiros. 

O Sistema acompanha e controla todos os dados da vida acadêmica dos 

discentes da instituição desde o processo seletivo até sua formatura, quando seu 

diploma é expedido. 

Algumas funcionalidades do sistema Educacional são: 

I. CAPTAÇÃO 

a. Captação de Alunos Sustentável. 

b. Inscrição e acompanhamento on-line. 

c. Processo seletivo agendado. 

d. Logística para prova presencial. 

e. Prova eletrônica. 

f. Comunicação com o candidato. 

 

II. GESTÃO ACADÊMICA 

a. Gestão curricular e da oferta. 

b. Visão unificada do ciclo de vida do aluno. 

c. Padronização e automação de processos. 

d. Fluxo de atendimento ao aluno. 

e. Atendimento à legislação educacional. 

f. Integração com a plataforma de Secretaria Digital. 

g. Integração com a plataforma Pergamum. 

h. Integração com a plataforma Moodle. 
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III. PORTAL E APLICATIVO 

a. Comunicação direcionada. 

b. Serviços para alunos como comprovante de matrícula. 

c. Consultas para alunos de notas, frequência, horários e boletos. 

d. Lançamento de notas e frequências para professores. 

 

IV. APOIO EM SALA DE AULA 

a. Gestão de bibliotecas integrada – Pergamum. 

b. Correção de gabaritos para provas presenciais. 

c. Comunicação e distribuição de conteúdos em vários formatos. 

 

V. GESTÃO DE RECEBÍVEIS 

a. Gestão acadêmica integrada ao financeiro. 

b. Gestão de contratos, bolsas e convênios. 

c. Flexibilidade no recebimento. 

d. Gestão de inadimplência. 

 

O Sistema conta ainda com o TOTVS eduCONNECT4 , para colocar a melhor 

ferramenta de comunicação e serviços acadêmicos na palma da mão de alunos, 

professores e responsáveis, dando mais agilidade aos processos que envolvem a 

comunidade acadêmica e aproximando os alunos da universidade. 

O TOTVS  eduCONNECT fortalece o relacionamento entre a instituição e a 

comunidade acadêmica aumentando o engajamento de alunos e responsáveis para 

fidelizar seu público. O aplicativo TOTVS eduCONNECT oferece uma comunicação 

efetiva, segura, ágil e automática, que engloba os todos os setores da instituição de 

ensino, agilizando o atendimento e a prestação de serviços educacionais. 

O app pode ser baixado no Google Play e Apple Store. Com ele, alunos podem 

consultar suas notas, horários de aulas e se relacionar com a instituição pelo celular. 

Professores podem lançar resultados de provas, fazer a manutenção dos planos de 

aulas, lançar notas e organizar a agenda de atividades pelo aplicativo, enquanto os 

responsáveis podem receber as agendas dos alunos, registros de ocorrências, 

acompanhar notas e resultados e solicitar informações financeiras, emitir o boleto ou 

                                            
4 Conferir: https://bit.ly/2BZLrK1.  Acesso em: 29 ago. 2020 

https://bit.ly/2BZLrK1
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utilizar o cartão de crédito para o pagamento. Tudo isso facilita a rotina de todos, 

fortalecendo a imagem de inovação da instituição. Além disso, o app ajuda você a se 

antecipar a eventuais problemas acadêmicos, pedagógicos e financeiros que podem 

levar à evasão e ao cancelamento de matrículas. 

O sistema conta com o Portal de Alunos e Professores, o que permite que sua 

comunidade utilize os portais web, de alunos, responsáveis e professores, levando 

assim mais informações e autoatendimento ao seu público. 

Por meio do Portal do Professor, todos os docentes acessam os dados de suas 

disciplinas, planos de ensino, horários de aula, estudantes matriculados, turmas, 

diários de classe e podem efetuar os lançamentos das aulas, sejam práticas e/ou 

teóricas, avaliações/notas, disponibilizar materiais para estudos (apostilas, textos, 

exercícios, vídeos, etc.). 

No Portal do Aluno todos os discentes têm acesso aos lançamentos efetuados 

por seus professores em suas respectivas disciplinas (aulas/faltas, avaliações/notas, 

material para estudos, vídeos, etc.), podendo identificar o material das aulas, bem 

como o agendamento das avaliações e o conteúdo a ser estudado. Todos os horários 

de aula e seus respectivos ambientes são listados no Portal do Aluno por dia, 

facilitando a identificação da aula/professor e ambiente. 

A cada final de semestre, os estudantes regularmente matriculados podem 

efetuar o requerimento de renovação de matrícula por meio do Portal do Aluno. O 

acesso aos portais é dado através de um login e senha, com segurança para quem 

navega e para a gestão da instituição. Toda estrutura do banco de dados é regida por 

um processo que permite auditar cada informação nele contida. 

Conclui-se que a interação estudante, professor e instituição é feita de forma 

coerente e segura e em tempo real, uma vez que o sistema garante essa integralidade 

personalizada e disponibiliza para estudantes e professores no site institucional no 

ambiente on-line. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, por meio de seu contrato de 

licenciamento com a Microsoft, também disponibiliza à comunidade acadêmica a 

ferramenta Office 365. O Office 365 é uma versão do pacote Office que pode ser 

acessada por meio de um navegador web, ou seja, é inteiramente on-line. Nenhum 

aplicativo precisa ser instalado no computador. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, na constante busca pela inovação, 

firmou uma parceria com a Google utilizando o G Suite for Education, que consiste em 
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um conjunto de ferramentas desenvolvido para que professores e estudantes 

aprendam e inovem juntos, tais como: 

I. O Google Sala de Aula é um serviço da Web para instituições de ensino e 

organizações sem fins lucrativos. Com o Google Sala de Aula, os estudantes 

e professores se conectam facilmente, dentro e fora da Universidade, sendo 

um pacote de ferramentas de produtividade que inclui além do e-mail, 

documentos e armazenamento. O Google Sala de Aula foi desenvolvido de 

forma colaborativa com professores para ajudá-los a poupar tempo, mantendo 

as turmas organizadas e melhorando a comunicação com os estudantes. É 

possível criar tarefas, comunicar-se com os estudantes e enviar feedback para 

todos de um só lugar. 

II. O Google Drive é um serviço de disco virtual que permite o armazenamento 

de arquivos na nuvem e que podem ser acessados de qualquer computador 

ou smartphone conectado à internet. É possível armazenar e organizar 

tarefas, documentos ou ementas de cursos com segurança e ter acesso a 

tudo de qualquer dispositivo. 

III. A Agenda é um recurso que permite compartilhar agendas ou criar uma junto 

com os membros da turma ou instituição para não perder as programações. 

IV. Documentos, Planilhas e Apresentações são recursos que permitem a 

colaboração, compartilhamento, feedback e o trabalho conjunto entre 

professor e estudantes em tempo real em documentos, planilhas e 

apresentações. 

V. O Formulários é o recurso que permite criar, testes e pesquisas para coletar 

e analisar respostas com a ajuda do aprendizado de máquina. 

VI. Jamboard é o recurso que permite desenhar e colaborar em uma tela 

interativa com o Jamboard, o smartboard baseado em nuvem do Google, no 

computador, smartphone ou tablet. 

VII. Sites, uma ferramenta de criação da Web fácil de usar para criar sites, 

hospedar ementas de cursos, promover habilidades de desenvolvimento e 

liberar a criatividade dos estudantes. 

VIII. Meet é o recurso que permite ao professor conectar-se aos estudantes 

virtualmente usando videochamadas e mensagens seguras para que o 

aprendizado continue fora da escola. 
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IX. Grupos é o recurso que permite criar e participar dos fóruns da turma para 

incentivar a comunicação e a conversa. 

X. Gmail é o sistema de e-mail para toda a universidade. A Univale utiliza o Gmail 

como sistema de e-mail institucional. Por meio de "convênio" com a Google é 

mantido o domínio @univale.br, que possibilita a criação de e-mails 

institucionais para toda a comunidade acadêmica.  

A instituição apoia o Grupo de Educadores Google5 GEG-GV que se constituem 

comunidades de educadores que aprendem, compartilham e inspiram uns aos outros 

para atender às necessidades dos estudantes por meio de soluções tecnológicas, 

dentro e fora da sala de aula. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale cede o 

espaço para que as reuniões aconteçam nas dependências da Universidade, abertas 

a toda comunidade interna e externa. As líderes do GEG-GV atualmente compõem o 

quadro de colaboradores da instituição, uma professora doutora e coordenadora do 

Núcleo de Educação à Distância e uma Técnica Administrativa mestre, coordenadora 

do Setor de Gestão Pedagógica. Os encontros do GEG são pautados em quatro 

objetivos: Aprender, Compartilhar, Inspirar e Capacitar. Essas quatro palavras 

representam a essência dos GEGs. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, através de seu contrato de 

licenciamento com a Microsoft, disponibilizou a ferramenta Office 365 à todas as 

pessoas que possuem e-mail @univale.br. O Office 365 é uma versão do pacote 

Office que pode ser acessada através de um navegador web, ou seja, é inteiramente 

online. Nenhum aplicativo precisa ser instalado no computador. 

Além do Ambiente Virtual de Aprendizagem que constitui-se de uma plataforma 

com recursos tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao processo de ensino 

e aprendizagem a distância, o curso de Engenharia Civil utiliza as ferramentas de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no relacionamento cotidiano com 

os estudantes e outros segmentos da própria instituição – Portal do Aluno, portal do 

professor, Gmail, entre outros. Para além destes, as TICs têm contribuído para dar 

suporte às metodologias de aprendizagem ativas propostas aos estudantes. Nesse 

sentido, os aplicativos da Suite Google for Education - Google Drive, Google Agenda, 

Google Formulários, Google Sites e Google Meet tem proporcionado experiências 

                                            
5 https://edu.google.com/intl/pt-BR/latest-news/communities/?modal_active=none. Acesso em: 

29 ago. 2020. 

https://edu.google.com/intl/pt-BR/latest-news/communities/?modal_active=none
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inovadoras no âmbito da gestão do curso, da realização das atividades acadêmicas, 

da construção do portfólio, entre outros. 

As ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação, utilizadas no 

processo ensino-aprendizagem, em disciplinas e componentes curriculares, 

possibilitam experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso. Além 

disso, as Tecnologias de Informação e Comunicação facilitam o processo de gestão 

do curso. 

Nesse sentido, o curso de Engenharia Civil da Univale busca utilizar de forma 

sistemática os recursos de ensino-aprendizagem, as TICs: Google forms (formulário 

Google) para resolução de atividades e problemas individuais ou em grupo; 

documentos compartilhados no Google drive a exemplo da construção colaborativa 

dos artigos do Seminário Integrador e demais atividades em grupo; sugestão de links 

de documentários, filmes e o uso da própria biblioteca virtual no portal do aluno; e por 

fim, o envio instantâneo em grupo de Whatsapp de: legislações, podcasts, links e 

vídeos que facilitam o aprendizado colaborativo. 

Em relação as mídias sociais, o curso de Bacharelado em Engenharia Civil 

possui página no Instagram6. Essa plataforma constitui em mais uma forma de 

interação e integração, além de garantir a acessibilidade digital e comunicacional entre 

professores, alunos e público interno e externo da Universidade Vale do Rio Doce - 

Univale. 

  

                                            
6 https://www.instagram.com/civilunivale.  

https://www.instagram.com/civilunivale
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10 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

 

A gestão, monitoramento e avaliação do curso são processos interligados e 

estão sob a responsabilidade da coordenação de curso, do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE e Colegiado de Curso. Contribuindo com esses processos, o 

resultado das avaliações semestrais realizadas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), oferece subsídios para a análise do curso e tomada de decisões para o 

fortalecimento de ações ou mudanças no cotidiano do curso e no PPC, se necessário.   

A gestão do curso de Engenharia Civil assume uma perspectiva participativa e 

caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela qual a coordenação do 

curso, assessorado efetivamente pelos membros do NDE e Colegiado do curso, 

reconhecem e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica do 

curso, de sua cultura e de seus resultados. 

Ao Coordenador e aos membros do NDE e Colegiado do curso na orientação 

acadêmica compete: 

I. reunir-se antecipadamente com os professores de cada período para a 

organização dos Planos de Ensino, atividades a serem postadas para 

estudantes e temas a serem propostos nos Projetos Integradores; 

II. acompanhar o desempenho dos docentes e discentes por meio de recursos 

do sistema de gestão acadêmica e do ambiente virtual de aprendizagem. 

A gestão do curso de Engenharia Civil considera a autoavaliação institucional 

e o resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do 

planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela 

comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso. 

 

 

10.1 COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

A Coordenação de Curso de Graduação é a unidade básica para os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica do curso. A ela compete em linhas 

gerais a administração, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades do 

curso com especial atenção ao cumprimento da carga horária e dos conteúdos das 

disciplinas e atividades, bem como o desempenho docente e discente.  
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A Coordenação do Curso articula-se e é apoiada por: 

I. Reitoria – unidade de gestão superior de caráter executivo que tem por 

competência planejar, implementar, supervisionar e avaliar as atividades 

básicas da instituição. 

II. Pró-Reitorias – as quais competem propor e implementar as políticas 

institucionais, bem como acompanhar a execução das atividades inerentes ao 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 

III. Assessoria de Graduação – a qual compete implementar a política de ensino 

superior da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

IV. Assessoria de Pesquisa – a qual compete implementar as políticas de 

desenvolvimento da pesquisa e do ensino de pós-graduação Stricto Sensu; 

V. Assessoria de Extensão – a qual compete implementar as políticas de 

extensão e do ensino de pós-graduação Lato Sensu. 

VI. Setor de Gestão Pedagógica/GEPE – o qual compete prestar assistência 

didático-pedagógica à academia; implementar política de formação e 

qualificação aos docentes e coordenadores de curso; assessorar as 

coordenações na elaboração de documentos que compõem a organização do 

curso (PPC, regulamentos e outros); coordenar junto ao Setor de Atendimento 

ao Aluno e intervenções de natureza psicopedagógica; nivelamento aos 

estudantes com necessidades de natureza pedagógica. 

VII. Núcleo de Educação a Distância – NEaD – unidade composta por uma 

equipe multidisciplinar para suporte à oferta dos cursos modalidade de 

educação a distância, com atividades regulamentadas pela Resolução 

CONSUNI n.º 066/2021.  

VIII. Setor de Atendimento ao Aluno/Espaço A3 – que tem a finalidade de 

atender às necessidades do estudante, oferecendo apoio à vida acadêmica: 

implementar a política de concessão de auxílio financeiro a estudantes como 

bolsas de estudo, através de políticas públicas ou institucionais; coordenar as 

atividades de suporte socioeconômico a estudantes da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale;  prestar apoio psicopedagógico a estudantes em parceria 

com o GEPE; apoiar os processos de inclusão de estudantes com 

necessidades especiais.  

IX. Comissão Própria de Avaliação/CPA – a qual compete gerenciar a 

Avaliação Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e 
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subsidiar a coordenação de curso com dados e informações que propiciem a 

melhoria das atividades do curso. 

X. Secretaria Acadêmica – órgão de execução cuja competência é centralizar 

a administração acadêmica no âmbito da Instituição, realizando o registro e 

controle acadêmico dos estudantes, durante todo o período da vida 

acadêmica do discente. 

XI. Órgãos Suplementares de Apoio – Biblioteca, Assessoria de Tecnologia e  

Informação – ATI. 

XII. Núcleo Docente Estruturante/NDE – ao qual compete mais diretamente a 

atualização, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso nos 

termos da Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010 e da Portaria 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale 056/2018. 

No curso de Engenharia Civil a coordenação de curso desempenha um papel 

relevante frente à gestão do curso, atuando como articuladora e organizadora na 

implementação do projeto pedagógico, de forma planejada com a equipe docente e 

multidisciplinar, buscando a integração do conhecimento das diversas áreas. Cabe à 

coordenação a gestão didático-pedagógica, juntamente ao NDE e Colegiado de curso.  

A coordenação deve ser exercida por profissional com graduação na área de 

engenharia civil ou afins, desejável titulação de mestrado ou doutorado, ter atuação 

na área acadêmica de no mínimo 5 anos, ter contrato de trabalho de tempo parcial ou 

integral e ter dedicação de 20 horas semanais à coordenação.  Deve ser proativo, 

inovador, empreendedor, articulador e ter facilidade para resolução de problemas 

pertinentes à gestão do curso. O coordenador também deve: 

I. estabelecer relações com organizações públicas e privadas do município de 

Governador Valadares e região; 

II. oportunizar novos ambientes de ensino-aprendizagem; 

III. estar em consonância com os princípios da ética da profissão aplicados à 

formação de novos profissionais; 

IV. estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares, 

multidisciplinares e transdisciplinares, criando espaços de vivência do aluno 

neste contexto; 

V. ter boa articulação com professores-tutores, equipe multidisciplinar e 

discentes do curso; 

VI. participar de colegiados institucionais. 
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VII. realizar reunião com representantes de turma; 

VIII. definir ações tendo como base os resultados da avaliação institucional CPA; 

IX. apresentar os resultados da CPA, bem como o plano de ação, ao corpo 

discente e aos professores-tutores; 

X. organizar e promover eventos em parceria com os professores-tutores, 

discente e a comunidade externa; 

XI. incentivar a participação dos professores-tutores e discentes em projetos de 

extensão, pesquisa, eventos acadêmicos científicos e eventos técnicos; 

XII. estimular a educação continuada dos docentes e discente. 

A atuação da coordenação do curso de Engenharia Civil é pautada em um 

plano de ação documentado e compartilhado. Todas as ações são planejadas e 

dialogadas com os professores-tutores e discentes. Existem indicadores de 

desempenho por meio da CPA (Público) e de permanente interação com os discentes 

por intermédio de reuniões com os representantes de turma, sala da coordenação no 

AVA Univale, visitas às salas de aula nos dias dos encontros presenciais, além do uso 

de tecnologia para a comunicação com cada período do curso. São realizadas 

reuniões de alinhamento com os professores-tutores. 

Ainda na atuação do coordenador busca-se um acompanhamento no 

desenvolvimento dos professores-tutores, procurando evidenciar possíveis 

potencialidades e fragilidades. O objetivo é permitir uma melhor integração e conjunto, 

visando sempre uma melhoria contínua na relação e qualidade de trabalho.  

Portanto, a Coordenação do Curso de Engenharia Civil tem se pautado pelo 

modelo de gestão compartilhada e participativa no âmbito do colegiado de curso e 

NDE, acolhendo demandas de docentes, discentes e de órgãos de classe ligados à 

área da engenharia civil.  O coordenador do curso possui representatividade no 

Conselho Superior Universitário (CONSUNI), no Conselho Regional de Engenharia – 

CREA/MG, atuando como conselheiro titular e como coordenador do Colégio Estadual 

de Instituições de Ensino do Crea-MG (CIE), e como suplente no Conselho Municipal 

de Conservação e Defesa do Meio Ambiente – CODEMA do município de Governador 

Valadares/MG.  

A gestão do curso contempla a orientação e atendimento aos estudantes, o 

planejamento das práticas pedagógicas são atividades presentes no ofício dessa 

função. São realizadas reuniões com os representantes de turma e semestralmente 

um encontro acadêmico com todos os estudantes do curso com intuído de ouvir as 
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demandas de cada turma, apresentar resultados de avaliação institucional, como 

também promover um espaço de discussão sobre a participação discente no 

colegiado de curso. 

O coordenador incentiva a participação em projetos de extensão, pesquisa, na 

realização de eventos acadêmicos científicos, e acompanha, também, as atividades 

inerentes ao Estágio Curricular Supervisionado e as Atividades Complementares, 

previstas no projeto do curso. O coordenador mantém um bom relacionamento com 

professores e estudantes, sendo imparcial no tratamento de ambos. 

A coordenação procura incentivar a formação continuada dos docentes e 

também a dos discentes estabelecendo uma relação próxima para acompanhar a 

realidade vivenciada na sala de aula e influência positivamente na satisfação dos 

estudantes com o curso e a Universidade. 

 

 

10.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído de grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento e atuantes no processo de concepção, 

implantação, consolidação, acompanhamento e contínua atualização dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, adequados à legislação vigente; realizando estudos e 

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 Diretrizes Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo 

do trabalho. 

No atendimento à Resolução nº 01 de 17, de junho de 2010, da Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), que normatiza o NDE este 

deverá: 

I. ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo 

docente do Curso; 

II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral. 
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Esse perfil é atendido no curso de Engenharia Civil cujo NDE é constituído por 

05 (cinco) professores, sendo 04 (quatro) contratados em regime de dedicação 

integral e todos os integrantes com pós-graduação stricto sensu. 

As competências do NDE encontram-se descritas na Resolução CONAES nº 

01, de 17 de junho de 2010 e dizem respeito à consolidação do perfil profissional do 

egresso do Curso, à integração curricular, via interdisciplinaridade, à pesquisa e à 

extensão. 

Além das competências previstas na Resolução CONAES, a Universidade 

estabelece para os integrantes do NDE, por meio da Portaria 056/2018, em seu Art. 

8º: 

I. atuar no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, 

realizando estudos e atualização periódica; 

II. verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do 

estudante;  

III. analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo do trabalho;  

IV. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo; 

V. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

VI. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Graduação nas modalidades Presencial e a Distância; 

VII. propor para aprovação do Colegiado do Curso, Projetos de Pesquisa/Iniciação 

Científica, de Cursos de Pós graduação e de nivelamento ou atividades de 

extensão com vistas a tornar efetiva a aplicação no âmbito do curso do 

princípio da unidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

VIII. referendar em ata, assinar e encaminhar ao Bibliotecário responsável, 

relatório de adequação da bibliografia básica e complementar das unidades 

curriculares (UC) comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica 

e complementar da UC, entre o número de vagas autorizadas (do próprio 

curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por 

título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo; 
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IX. apreciar, avaliar e validar semestralmente no sistema os Planos de Ensino 

elaborados pelos professores do curso;  

X. analisar o Registro Individual de Atividade Docente comparativamente ao 

Plano de Trabalho Docente constante no TOTVS, emitindo parecer em ata 

para aprovação da gestão superior; 

XI. analisar os resultados de avaliação interna de aprendizagem e propor ações 

de nivelamento para melhoria do processo de ensino/aprendizagem;  

XII. analisar os resultados das avaliações externas e propor ações de melhoria 

e/ou revisão de procedimentos acadêmicos para  avanço da aprendizagem;  

XIII. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que necessário 

para aprovação pelo Colegiado do Curso;  

XIV. promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos, 

campos de formação ou outras formas de organização curricular definidas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), pelo Regimento Geral da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale e por outros ordenamentos 

institucionais em vigor;  

XV. promover a divulgação de experiências exitosas e inovadoras dos docentes 

que obtiveram resultados relevantes para a melhoria da qualidade do curso e 

do processo de aprendizado dos discentes;  

XVI. exercer atribuições delegadas pela Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, pelos 

órgãos deliberativos e normativos da instituição ou que, pela sua natureza, lhe 

sejam afetas. 

O NDE do curso de Engenharia Civil é formado por docentes diretamente 

engajados nos processos de criação, implementação, avaliação e revisão do PPC. 

Sua composição considera, além da titulação e do regime de trabalho integral ou 

parcial, seu envolvimento com o curso e representatividade nas áreas de formação. 

A dinâmica de funcionamento do NDE é conduzida por agenda semestral 

contendo reuniões ordinárias mensais, com vistas à: acompanhar e avaliar o PPC e o 

cumprimento das atribuições descritas no Art. 8º da Portaria/Univale 056/2018; 

articular os indicadores oriundos dos resultados das avaliações internas (CPA) e 

externas (ENADE); integrar com o colegiado de curso; analisar e validar os planos de 

ensino; acompanhar estudantes e/ou turmas; conhecer as vivências das práticas 

interdisciplinares no curso; ampliar o monitoramento e analisar o processo de ensino 



196 

 

 

aprendizado, com foco no desenvolvimento de competências e habilidade e 

fortalecimento do perfil do egresso. 

 

 

10.3 COLEGIADO DO CURSO 

 

A natureza da gestão do colegiado é deliberativa em matéria acadêmica, 

operacional, administrativa e disciplinar, cabendo ao Colegiado, conforme definido no 

Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, a condução do curso, 

o que envolve o planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das 

atividades previstas no Projeto Pedagógico. 

Atendendo ao disposto regimentalmente (Art. 32) a Composição do Colegiado 

do Curso de Engenharia Civil é constituída por:  

I. Coordenador de Curso como seu presidente;  

II. 1 (um) docente representante de cada período em que ministre aula no curso, 

resguardadas as áreas de formação geral, profissional, prática dentre outras 

contempladas no currículo e diretrizes do curso com mandato de 2 (dois) anos 

podendo ser reconduzido uma única vez;  

III. 1(um) representante discente, indicado por seus pares ou por órgão 

representativo do curso, dentre os discentes regularmente matriculados no 

curso e que tenha satisfatório desempenho acadêmico com mandato de 2 

(dois) anos podendo ser reconduzido uma única vez; 

IV. 1(um) representante da comunidade externa vinculada a área de atuação do 

curso ou órgão de classe com mandato de 2 (dois) anos podendo ser 

reconduzido uma única vez;  

V. 1 (um) membro da equipe multidisciplinar quando se tratar de curso ofertado 

na modalidade EaD. 

A atuação do Colegiado está diretamente vinculada às atribuições que lhe são 

conferidas no Regimento da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, como descrito 

no Art 35: 

I. Aprovar:    

a. o Projeto Pedagógico do Curso, no âmbito de sua competência, cuidando 

da sua constante atualização e adequação à legislação vigente;  

b. o Projeto Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduação vinculados ao curso;  
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c. os regulamentos específicos do curso sobre atividades complementares, 

estágio, trabalhos de conclusão de curso, projetos experimentais;  

d. programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, em 

conformidade com as Resoluções do CONSUNI, do Regimento Geral, do 

Estatuto e da legislação vigente. 

II. Emitir parecer sobre pedidos de afastamento de docentes, para realização de 

estudos no país e no exterior, sobre a distribuição de atividades de pesquisa 

e/ou extensão e sobre alteração no regime de trabalho. 

III. Receber, analisar e dar parecer a recursos em requerimentos acadêmicos dos 

discentes.  

IV. Decidir sobre recursos apresentados pelos docentes ou discentes.  

V. Exercer, como órgão deliberativo, a jurisdição superior do Curso, em matéria 

que não seja competência privativa do Coordenador. 

VI. Referendar as decisões excepcionais ad Referendum do Colegiado do Curso, 

submetidas à sua apreciação pelo seu Presidente.  

No curso de Bacharelado em Engenharia Civil, o colegiado está 

institucionalizado pela Portaria Univale Nº 161/2021, é atuante, responsável por 

decisões no âmbito pedagógico e aprovação dos encaminhamentos feitos pelo NDE, 

corpo docente e discente.  

As reuniões ordinárias acontecem conforme agenda semestral divulgada pela 

coordenação do curso e encontros extraordinários podem acontecer quando 

convocados pela coordenação ou a pedido da comunidade acadêmica. Membros do 

corpo discente, docente, equipe multidisciplinar e da comunidade externa são 

convidados para participarem das reuniões.  

As decisões são registradas em atas e, após lidas, aprovadas e assinadas 

pelos membros, são encaminhadas para os arquivos do curso. O primeiro ponto de 

pauta das reuniões se referem aos encaminhamentos das reuniões anteriores, para 

acompanhamento e execução de seus processos e decisões. A realização da 

avaliação periódica de desempenho é realizada por meio da relação entre assuntos 

resolvidos e suas respectivas prioridades. 
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10.4 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale percebe a avaliação 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.   

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem como concepção basilar a Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, que fundamenta o Sistema Nacional da Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, na busca da melhoria da qualidade da educação 

superior, utilizando-se como variáveis os eixos ensino, pesquisa/iniciação científica e 

extensão, responsabilidade social, desempenho dos estudantes, gestão da 

instituição, Corpo Docente e estrutura física, na perspectiva das melhorias  e do 

aprimoramento da eficácia institucional, efetividade acadêmica social da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional. 

Para implementação da Autoavaliação Institucional, a Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por 

representantes do corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e 

comunidade externa.  

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. 

 

A avaliação dos PPC acontece em várias instâncias no âmbito institucional: 
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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; 

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

A avaliação do curso realizada pela CPA é semestral e 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 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 

etapas apresentadas na figura 11:  
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Figura 11 - Etapas da Avaliação Institucional 

 
Fonte: Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

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 referentes ao planejamento de 

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

compreende:  

I. monitoramento do processo de avaliação pela CPA com informações 

sistemáticas de porcentagem do grau de adesão ao processo;  

II. elaboração de relatórios; 

III. entrega de relatório geral de avaliação do curso e de relatórios individuais de 

cada professor a coordenação do curso. 
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Após o preenchimento dos instrumentos, procede-se a tabulação e o 

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. 

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: 

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

II. o nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso: Geral/Coordenação 

e em relação aos docentes;  

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

relação aos docentes;  

IV. o nível de satisfação dos discentes em relação ao estágio;  

V. o nível de satisfação dos discentes em relação ao Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC;  

VI. 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; 
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VII. 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, semestralmente, 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 crítica de seus resultados, possibilitando o 

planejamento e sua execução no semestre subsequente, a partir dos resultados da 

avaliação.   

A coordenação realiza anualmente, 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 de 09 a 25/11/2020 permitiu 

verificar potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados, visando melhoria contínua 

do curso no que tange a Gestão do curso e divulgação de suas ações; o Processo de 



203 

 

 

Ensino-Aprendizagem; a oferta de Atividades Complementares; o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem quanto aos recursos e qualidade do material e acesso; atendimento da 

Tutoria Técnica do Núcleo de Educação à Distância; atendimento nos Setores 

Administrativos e Acadêmicos; conscientização de estudantes e professores do curso 

da importância da avaliação da CPA como instrumento norteador de decisões no 

âmbito da gestão do curso visando elevar o grau de adesão nas futuras avaliações. 

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

do curso.  
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11 CORPO DOCENTE  

 

 

O corpo docente da Universidade Vale do Rio Doce - Univale é constituído 

pelos professores e professores-tutores integrantes do seu quadro de pessoal, 

estabelecido pela entidade mantenedora, dos professores e professores-tutores 

visitantes ou colaboradores. Os professores e professores-tutores visitantes ou 

colaboradores têm suas atribuições e encargos definidos em normas específicas, 

aprovadas pelo Conselho Universitário e são contratados em caráter eventual e 

temporário para ministrar cursos, disciplinas/módulos ou atividades de magistério 

superior, por período não superior a dois anos. Os docentes da Universidade Vale do 

Rio Doce - Univale consistem no seu capital humano, considerado na instituição como 

o seu bem mais precioso.  

Em função do estilo de gestão democrática e participativa por excelência, 

adotado pela Reitoria, são as pessoas que constroem a instituição, seu clima de 

trabalho, condição para que essa participação seja consistente e sólida, na direção da 

concretização da missão institucional e de sua visão.  Partindo dessa premissa, 

busca-se um perfil de docentes, que por seus conhecimentos, habilidades e atitudes 

tenham condições de desenvolver as atividades relativas à docência. Engajados na 

filosofia da instituição ministram aulas na graduação presencial, a distância e na pós-

graduação; atuam na orientação de trabalhos de conclusão de cursos, de iniciação 

científica e nos campos de estágio; desenvolvem pesquisas e atividades de extensão. 

Conforme apresentado nas Políticas e Práticas de Educação a Distância, nos 

cursos de graduação ofertados em EaD, o corpo docente exerce também a tutoria. 

Essa atividade ocorre de forma integrada ao exercício docente, pelo professor-tutor. 

Compete ao professor-tutor o atendimento ao estudante nas atividades presenciais 

do curso e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mantendo-se em articulação 

permanente com a Coordenação do Curso e a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui um Plano de Carreira 

Docente, que objetiva reconhecer a capacidade profissional, estimular o constante 

aperfeiçoamento, premiar o desempenho, bem como buscar promover a justiça 

salarial no âmbito da FPF e de acordo com a realidade brasileira. O plano de carreira 
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acadêmica compreende as atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração 

acadêmica e demais atividades acadêmicas. 

 

 

11.1 POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO E ESTRATÉGIA DE SELEÇÃO E 

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE 

 

11.1.1 Política de contratação  

 

A contratação de docentes para a Universidade Vale do Rio Doce – Univale é 

feita observando-se os seguintes aspectos: 

I. preferencialmente docentes mestres e doutores; 

II. formação acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso; 

III. experiência profissional acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois 

anos; 

IV. experiência profissional compatível que, aliada à formação, possa contribuir 

para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC, nas 

DCNs e no Projeto Pedagógico Institucional. 

Em princípio, todos os cursos de graduação indicam o Mestrado como titulação 

mínima desejável para o ingresso do docente. A dificuldade, em algumas áreas, de 

pessoal titulado ou a necessidade, para alguns cursos, de professores e professores-

tutores com experiência profissional sólida no mercado, permitem, excepcionalmente, 

a alteração desse critério. A experiência no magistério superior não é critério 

eliminatório, ainda que seja valorizada com pontuação para o ingresso. 

Dessa forma, busca-se um perfil de docentes, que por seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes tenham condições de desenvolver as atividades relativas à 

docência. Engajados na filosofia da Instituição, ministram aulas na graduação 

presencial, a distância e na pós-graduação; atuam na orientação de trabalhos de 

conclusão de cursos, de iniciação científica e nos campos de estágio; desenvolvem 

pesquisas e atividades de extensão.  

Entende-se como adequação do docente ao Projeto Pedagógico do curso a 

sua capacidade em contribuir, de forma efetiva, para a orientação dos alunos na 

construção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 
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11.1.2  Estratégia de seleção: processo seletivo  

 

Considerando as exigências para a formação do profissional do milênio, 

definidas pela UNESCO, o rigor metodológico dos processos avaliativos interno e 

externo, o compromisso institucional com a oferta do ensino de qualidade e as 

orientações legais, a  Universidade Vale do Rio Doce - Univale realiza o processo de 

recrutamento de docentes, por meio de processo público, com periodicidade 

semestral, com vistas ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação, 

constituído por 03 (três) etapas: 

I. é selecionado, dentre os candidatos inscritos, o que apresentar melhor 

qualificação profissional e acadêmica, experiência na área e produção 

científica, por meio de análise do Curriculum Lattes;  

II. após a seleção de Curriculum Lattes, o candidato à docência será submetido 

à avaliação do seu perfil didático-pedagógico, por comissão específica, assim 

constituída:   

a. Coordenador do Curso em que o professor ou professor-tutor será 

vinculado;  

b. 1 professor representante da área em que se registra a vacância;  

c. 1 pedagoga do corpo institucional ou professor com formação, em nível de 

graduação ou pós em Educação.  

III. O candidato aprovado na avaliação do seu perfil didático-pedagógico será 

submetido à entrevista específica do curso e avaliação psicológica, realizada 

pelo  Departamento de Desenvolvimento Humano, Recrutamento e Seleção 

e da instituição, que emite um parecer. 

 

A partir de 2017 iniciou-se a implantação com consolidação em 2019 da 

padronização dos critérios para contratação e seleção de professores e 

coordenadores sempre por meio de publicação de editais externos e internos e 

bancas, buscando a qualificação e competência dos candidatos na área específica do 

conhecimento, valorização da formação, experiência profissional e docência no ensino 

superior, contando com o suporte do Setor de Desenvolvimento Humano, 

Recrutamento e Seleção. 
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11.1.3 Contratação de professores e professores - tutores 

 

Concluído o processo seletivo, o docente contratado integra o quadro de 

pessoal da instituição. O professor ou professor-tutor poderá desenvolver atividades 

fora de sala de aula, compreendendo gestão, coordenação, pesquisa e/ou extensão, 

em projeto de interesse da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  

A contratação é de responsabilidade da entidade mantenedora e em 

conformidade com a legislação trabalhista. A contratação é feita por período mínimo 

de experiência, pendente a sua continuidade dos resultados positivos da avaliação 

institucional. O processo seletivo para substituição é o mesmo para ingresso habitual. 

O docente deve passar por um processo seletivo, mediante banca examinadora, 

mesmo que o contrato seja por prazo determinado. Sempre que necessário, são 

contratados professores substitutos para exercer atividades acadêmicas com prazo 

de permanência estabelecido.  

 

 

11.2 PERFIL DO CORPO DOCENTE DO CURSO  

 

O perfil do corpo docente (ver anexo 2) do curso de Engenharia Civil consoante 

com a política docente da Universidade Vale do Rio Doce – Univale (perfil, 

qualificação, contratação e regime de trabalho) procura observar ainda a possibilidade 

de atuação dos docentes nas seguintes atividades acadêmicas, que envolvem, no seu 

conjunto, a orientação aos estudantes na obtenção das habilidades e competências 

previstas nas DCNs do curso. 

Os docentes são estimulados a participarem das edições dos Simpósios 

Pesquisa e Iniciação Científica, grupos de estudos para fortalecimento das linhas de 

pesquisa elencadas no curso, apoio aos estudantes na organização das semanas 

acadêmicas, Projetos Integradores, bem como, instigados à integração nos espaços 

na comunidade acadêmica e à efetivação de parcerias com cursos da área da saúde 

ou de outras áreas do conhecimento. Quanto às produções dos docentes e estudantes 

advindas do Projeto Integrador, os autores são orientados à condução do processo 

de submissão em simpósios, congressos, revistas afins e outros. 

O curso também incentiva a busca por outras bibliografias além das propostas 

nos planos de ensino, proporcionando o acesso aos conteúdos de pesquisa de ponta, 
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correlacionando a metodologia, os objetivos das disciplinas ou grupos temáticos ao 

desenvolvimento das competências e habilidades para a construção do perfil do 

egresso. A produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo, linhas de 

pesquisa e publicação são incitados pelo corpo docente do curso de Engenharia Civil. 

A experiência profissional permite ao corpo docente apresentar exemplos 

contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria em relação 

ao fazer profissional, proporcionando a interação entre a teoria e a prática, sendo 

capaz de promover compreensão da aplicação e vivência da interdisciplinaridade, 

multidisciplinares e transdisciplinares, no contexto laboral e analisar as competências 

previstas no PPC, considerando o conteúdo abordado e a profissão. 

O regime de trabalho do corpo docente permite o atendimento integral da 

demanda existente, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos 

estudantes, a participação no colegiado, no NDE e nos projetos de pesquisa e 

extensão. O planejamento didático, a preparação e correção das avaliações de 

aprendizagem estão também contempladas nas ações do corpo docente, havendo 

documentação sobre estas atividades em registros individuais de atividade docente, 

utilizados no planejamento e gestão para melhoria contínua. 

Sobre a experiência profissional e titulação do corpo docente, pode-se citar o 

desenvolvimento da política de capacitação e qualificação na universidade, a política 

de qualificação docente nas atividades do curso, o programa orgulho em pertencer e 

a graduação assistida. 

 

 

11.3 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

 

Os docentes da Universidade Vale do Rio Doce - Univale são fundamentais e 

valiosos na complexidade do processo de ensino-aprendizagem, por essa razão, a 

capacitação e formação continuada contribui com o aprimoramento e fortalecimento 

do vínculo docente para que forneçam um ensino de qualidade. 

Partindo dessa premissa, busca-se um perfil de docentes, que por seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes tenham condições de desenvolver as 

atividades relativas à docência. Engajados na filosofia da Instituição, ministram aulas 

na graduação presencial, a distância e na pós-graduação; atuam na orientação de 
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trabalhos de conclusão de cursos, de iniciação científica e nos campos de estágio; 

desenvolvem pesquisas e atividades de extensão.  

A contratação de docentes está vinculada à capacidade do futuro professor em 

contribuir para a formação do egresso com o perfil definido, tanto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos quanto ao perfil estipulado nos valores 

institucionais. Para compor seus quadros, a Instituição busca, preferencialmente, 

docentes mestres e doutores com formação adequada aos Projetos Pedagógicos dos 

cursos e experiência profissional acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois 

anos.  Entende-se como adequação do docente ao Projeto Pedagógico do curso a 

sua capacidade em contribuir, de forma efetiva, para a orientação dos alunos na 

construção dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais.  

A partir de 2017 iniciou-se a implantação com consolidação em 2019 da 

padronização dos critérios para contratação e seleção de professores e 

coordenadores sempre por meio de publicação de editais externos e internos e 

bancas, buscando a qualificação e competência dos candidatos na área específica do 

conhecimento, valorização da formação, experiência profissional e docência no ensino 

superior, contando com o suporte do Departamento de Desenvolvimento Humano, 

Recrutamento e Seleção. Os novos professores são capacitados internamente ao 

ingressarem na instituição, com uma formação interdisciplinar, para conhecer as 

ferramentas do portal e orientações pedagógicas buscando o aperfeiçoamento do 

processo ensino-aprendizagem.  

Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, a universidade instituiu 

uma Política de Capacitação e Qualificação Docente que oportuniza a formação para 

docência e tutoria no âmbito do seu exercício, em consonância com o PDI Univale 

2019-2023. A partir desta política de incentivo, instituem-se ações específicas de 

capacitação e formação continuada, traduzidas em cursos de qualificação e 

atualização presenciais e a distância, atividades de extensão, incentivo às estratégias 

de pesquisa e inovação, além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-

graduação. 

A política de capacitação e qualificação docente da Univale tem por finalidade 

oferecer formação didática e pedagógica para docência e tutoria e contribuir na 

atualização e aprofundamento de seu corpo docente nos processos acadêmicos de 

ensino e aprendizagem articulados à pesquisa e à extensão. As diversas ações 

formativas estão estruturadas em três modalidades: apoio à qualificação acadêmica e 
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titulação de docentes; incentivo à pesquisa/iniciação científica e extensão; 

participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; e cursos de 

formação continuada.  

A política de capacitação e qualificação docente da Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale visa agregar o domínio do conhecimento científico específico de sua 

área e as competências pedagógicas necessárias ao exercício da docência e tutoria 

com práticas consolidadas e institucionalizadas.   

Para tanto, existe a preocupação no sentido da intensificação dos programas 

de capacitação docente já existentes, com vistas ao melhor desempenho pedagógico 

dos professores e professores-tutores, principalmente daqueles em estágio 

probatório. Esse programa prevê a realização de encontros e o estabelecimento de 

formas de diálogo com as áreas didáticas, no sentido de tentar superar a antiga 

dicotomia entre formação técnica e formação pedagógica.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale estimula a qualificação acadêmica 

por meio de: 

I. critérios de admissão objetivos que priorizem a titulação, a experiência 

docente e a disponibilidade; 

II. Plano de incentivo à capacitação docente (cursos de pós-graduação Lato 

Sensu e Stricto Sensu com política de descontos);  

III. Incentivo à participação docente em cursos e estágios na área de atuação; 

IV. Fomento à participação docente em eventos técnico-científicos, artísticos e 

culturais, com liberação de seus professores das atividades. 

V. Requisitos para progressão na carreira docente que contemplem titulação e 

produtividade, nos termos do Plano de Carreira. 

Amparada nessa política, com o credenciamento da instituição para oferta de 

cursos em EaD em 2017, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale ofertou a 

primeira turma do curso de pós-graduação em Docência do Ensino Superior 

exclusivamente para docentes da Universidade, visando melhorar a qualidade de 

ensino em sala de aula. Para a primeira turma foram disponibilizadas 50 vagas 

distribuídas entre os cursos de graduação (conforme cálculo proporcional por curso, 

de acordo com o número de docentes). A proposta da instituição é ofertar 

continuamente essa pós-graduação para os docentes, visando contemplar todos os 

professores da instituição. 
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As necessidades de formação e capacitação são evidenciadas, utilizando 

subsídios dos processos avaliativos desenvolvidos no âmbito da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), além das necessidades evidenciadas pelas coordenações de 

cursos, pela gestão institucional e levantamentos feitos com os próprios docentes.   

A Universidade Vale do Rio Doce –  Univale promove constantemente a 

qualificação do seu quadro docente por meio de treinamentos, e, dependendo da 

especificidade, contratam-se empresas especializadas na área. São ofertados cursos, 

palestras, simpósios e treinamentos aos seus professores por meio de ações diretas 

da instituição e/ou por meio de parcerias e convênios com empresas especializadas 

em cada área.  

Incentiva ainda a participação dos docentes em programas de mestrado e 

doutorado recomendados pela CAPES, além de cursos de pós-graduação oferecidos 

pela instituição, com benefício de descontos sistematizados e garantidos por portaria 

da mantenedora.   

O corpo docente da instituição é capacitado, semestralmente, por meio de 

Encontros e/ou Jornadas Pedagógicas, Trilhas de Aprendizagem, Workshop 

Experience que incluem uma programação de oficinas alinhadas ao desenvolvimento 

docente e voltados às questões pedagógicas e didáticas. Além disso, há ciclo de 

reuniões diversas com as Pró-reitorias, coordenações de curso, colegiados e NDE’s 

dos cursos.  

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale conta com a Assessoria de Gestão 

da Qualidade, responsável pela implantação e manutenção do sistema de gestão da 

qualidade na instituição que tem entre suas premissas a capacitação de seus 

colaboradores nos âmbitos geral e específico, em conformidade com suas áreas de 

atuação, levando em consideração as transformações nos campos científico-

tecnológicos e das relações sociais.  

Ainda dentro da Política de capacitação e qualificação docente, a Universidade 

Vale do Rio Doce - Univale apoia a participação de seus professores em eventos 

científicos, técnicos, artísticos e culturais, permitindo que o docente compareça a 

esses eventos externos, sempre que tiver oportunidade, tendo abonadas as suas 

faltas desde que documentado o evento e aprovado pelo coordenador de curso 

respectivo, com anuência da assessoria de graduação. Os eventos internos de cunho 

científico, técnico, artístico e cultural são estendidos gratuitamente a todos os 

docentes das áreas de conhecimento. 
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11.4 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE NAS ATIVIDADES DO CURSO 

 

Com o intuito de harmonizar as atividades docentes com as necessidades do 

curso de Engenharia Civil e considerando as diversas origens formativas dos 

docentes, a instituição, por meio do Setor de Gestão Pedagógica - GEPE e Núcleo de 

Educação a Distância – NEaD, orienta seus docentes nos seguintes aspectos: 

I. Quanto ao PDI da Univale:  

a. missão, visão, valores e diretrizes; 

b. objetivos institucionais e o contexto regional;   

c. políticas institucionais constantes no PDI/PPI e suas aplicações no curso. 

II. Quanto ao PPC do curso:  

a. objetivos do curso;  

b. perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do 

egresso;  

c. contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do 

curso. 

III. Plano de ensino e plano de aula:  

a. metodologia de ensino associada aos objetivos da disciplina ministrada;  

b. elaboração de materiais e metodologias;  

c. metodologia de avaliação e tratamento dos resultados;  

d. atuação do Núcleo Docente Estruturante e do colegiado; 

e. encontros presenciais e atividades em ambiente virtual de aprendizagem;  

f. sistema de acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos 

estudantes. 

 

 

11.5 DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO 

 

Na operacionalização das atividades de qualificação, os aspectos da 

organização pedagógica são tratados, a princípio pela Assessoria de Graduação, a 

qual compete implementar a política de ensino superior da instituição e pelo setor de 

Gestão Pedagógica (GEPE) e NEaD, que têm o objetivo de oferecer assistência 

acadêmica, implementar política de formação e qualificação aos docentes. 



213 

 

 

Os docentes recebem apoio didático-pedagógico do Setor de Gestão 

Pedagógica (GEPE), quer pela participação em programas regulares de capacitação 

docente, realizados com o acompanhamento da coordenação do curso, quer pelos 

seminários e oficinas pedagógicas. O GEPE oferece atendimento individual ou em 

grupo aos docentes em suas necessidades relacionadas com o desenvolvimento do 

fazer pedagógico, além de assessorar e orientar os coordenadores de curso de 

graduação no enfrentamento dos problemas didático-pedagógicos relacionados à 

atuação docente. Em continuidade, os aspectos conceituais e profissionais 

específicos do curso são tratados pela coordenação de curso e pelo NDE, por 

especialistas reconhecidos pelo mercado de trabalho e pelo suporte pedagógico.  

As necessidades de formação e capacitação são evidenciadas, utilizando 

subsídios dos processos avaliativos desenvolvidos no âmbito da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), além das necessidades evidenciadas pelas coordenações de 

cursos, pela gestão institucional e levantamentos feitos com os próprios docentes.  

A Univale promove constantemente a qualificação do seu quadro docente por 

meio de treinamentos, e, dependendo da especificidade, contratam-se empresas 

especializadas na área. São ofertados cursos, palestras, simpósios e treinamentos 

aos seus professores por meio de ações diretas da instituição e/ou por meio de 

parcerias e convênios com empresas especializadas em cada área. 

Incentiva ainda a participação dos docentes em programas de mestrado e 

doutorado recomendados pela CAPES, além de cursos de pós-graduação oferecidos 

pela instituição, com benefício de descontos sistematizados e garantidos por portaria 

da mantenedora.  

O corpo docente da Instituição é capacitado, semestralmente, por meio de 

Encontros e ou Jornadas Pedagógicas, Trilhas de Aprendizagem, Workshop 

Experience   que incluem uma programação de oficinas alinhadas ao desenvolvimento 

docente e voltados às questões pedagógicas e didáticas. Além disso, há um ciclo de 

reuniões diversas com as Pró-reitorias, coordenações de curso, colegiados e NDEs 

dos cursos. 

A Univale conta com a Assessoria  de Gestão da Qualidade, responsável pela 

implantação e manutenção do sistema de gestão da qualidade na instituição que tem 

entre suas premissas a capacitação de seus colaboradores nos âmbitos geral e 

específico, em conformidade com suas áreas de atuação, levando em consideração 

as transformações nos campos científico-tecnológicos e das relações sociais. 
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Ainda dentro da Política de capacitação e qualificação docente, a Univale apoia 

a participação de seus professores em eventos científicos, técnicos, artísticos e 

culturais, permitindo que o docente compareça a esses eventos externos, sempre que 

tiver oportunidade, tendo abonadas as suas faltas desde que documentado o evento 

e aprovado pelo coordenador de curso respectivo, com anuência da assessoria de 

graduação. Os eventos internos de cunho científico, técnico, artístico e cultural são 

estendidos gratuitamente a todos os docentes das áreas de conhecimento.  

Ao início de cada semestre são realizadas palestras e oficinas a todos os 

professores, com tema voltados para questões metodológicas cotidianas de sala de 

aula, avaliação, entre outros. Em 2016 o GEPE realizou um ciclo de formação 

denominado “Encontros de Aprendizagem” para qualificação dos coordenadores de 

curso e seus apoios, com a finalidade de ampliar os olhares do grupo sobre as 

articulações, desafios e possibilidades que se apresentam para os coordenadores de 

curso, considerando a educação como prática social.  

O GEPE e Assessoria de Graduação buscando práticas inovadoras, oferecem 

desde 2018, o Workshop Experience, o evento, que faz parte das ações de formação 

continuada, teve como objetivo oferecer oportunidades para a formação continuada, 

pois abordou temas variados a respeito da diversidade de metodologias no ensino 

superior. Além do Workshop Experience, a realização dos eventos Semana da 

Aprendizagem Ágil e Jornada Pedagógica, ofertados aos professores durante os 

semestres letivos promovem trocas de experiências e colaboração entre a 

comunidade acadêmica, contribuindo para construção de novos conhecimentos e 

para o desenvolvimento de novas habilidades e competências. Os professores 

também participam anualmente, da edição do Prêmio Inovação, onde cada curso 

ofertado na instituição indica um docente para receber o prêmio, como 

reconhecimento de projetos inovadores realizados na Universidade Vale do Rio Doce.  

Entre as atividades de qualificação ofertadas pelo Núcleo de Educação a 

Distância - NEaD, destaca-se a realização do Seminário de EaD da Univale, ofertado 

desde 2015, com objetivo de proporcionar um espaço de conhecimento sobre boas 

práticas em Educação a Distância, bem como contribuir com a qualificação dos 

profissionais da Educação a Distância, numa perspectiva da qualidade para essa 

modalidade. A oferta regular de cursos de extensão bem como oficinas programadas 

junto aos professores-tutores e aos discentes contribuem também para a qualificação 



215 

 

 

por meio de estudos, reflexão e discussão sobre metodologias para ensino e 

aprendizagem na modalidade de Educação a Distância. 

 

 

11.6 PROGRAMA ORGULHO EM PERTENCER 

 

O Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale, idealizado pela Pró-

reitoria de Graduação, visa à consolidação de relações mais humanizadas, 

conscientes do seu papel e de seus valores de respeito ao ser humano e a empatia 

entre os colaboradores, setores e ainda ao público em geral.  Almeja resgatar a 

essência de uma instituição que há mais de cinquenta anos cumpre o papel de 

oferecer um ensino de qualidade e busca continuamente, como entidade educadora 

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

a elaboração de estratégias na promoção da saúde de seus colaboradores.  

O Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale foi concebido e está 

apoiado no diferencial de construir um melhor ambiente de trabalho com maior 

sinergia possível entre os colaboradores e está alicerçado sobre quatro pilares: 

I. implantação junto aos colaboradores do Projeto Compartilhar;  

II. realização de Cafés com propósito; 

III. implantação de uma Mídia Social Interna; 

IV. ações de Integração e Humanização. 

São objetivos do Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale:  

I. Preparar os colaboradores para terem sensibilidade e empatia para atender 

com humanismo as comunidades internas e externas da FPF/Univale;  

II. Fortalecer a autoestima dos colaboradores, para que estejam preparados 

para lidar com situações adversas ligadas tanto ao atendimento do público 

em geral quanto às situações pessoais e de relacionamento com os colegas; 

III. Estabelecer um formato de capacitação e formação mais humanizada, que 

se diferencie dos antigos modelos mais formais e que, justamente pela 

mecânica mais leve e interativa, promova uma maior apreensão dos 

conhecimentos desenvolvidos; 

IV. Aumentar o nível de satisfação dos colaboradores, para que se sintam mais 

incluídos na universidade e na equipe da qual fazem parte, tendo orgulho em 

pertencer a ela.   
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Como parte da política de pessoal institucional, o Programa Orgulho em 

Pertencer #somostodosunivale é inovador na cultura da FPF/Univale, que promoverá 

uma nova visão sobre a importância de atuar dentro de um modelo que tem como 

premissa integrar todas as áreas de atuação, reforçando a importância de todos os 

profissionais, independentemente da área onde atuam. Nesse sentido, o programa 

cumpre o importante papel de preparar os colaboradores para a sensibilidade e 

empatia necessárias a atender, com humanismo, os clientes da Universidade Vale do 

Rio Doce e demais mantidas. 

Destaca-se ainda que a formação mais humanizada e menos formal pode 

integrar níveis diferentes de formação e conhecimento e, promover uma maior 

apreensão dos conhecimentos desenvolvidos, tornando os colaboradores mais 

satisfeitos com o seu dia a dia de trabalho. Isso ocorrerá na medida em que, 

apreendendo melhor os conhecimentos, o colaborador compreenderá melhor tanto 

aquilo que executa, quanto aquilo que a Universidade oferece à comunidade. E terá, 

com isso, orgulho crescente em pertencer a ela.   

 

 

11.7 PROGRAMA GRADUAÇÃO ASSISTIDA 

 

O Programa Graduação Assistida tem por objetivo dar suporte pedagógico à 

comunidade acadêmica de forma a ressignificar e potencializar as práticas de todos 

os envolvidos na dimensão pedagógica dos cursos, constituindo-se numa 

possibilidade de transformação das relações estabelecidas. Ressalta-se ainda, seu 

viés à formação respeitando as habilidades e competências destacadas do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade.  

Este Programa nasce das reflexões da Gestão Acadêmica e Pedagógica 

quanto às dificuldades apresentadas em vários momentos de formação, tanto dos 

coordenadores quanto dos professores com suas atividades diárias de gestão e de 

didática, assim como dos indicadores da Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

Considera-se ainda, os contextos emergentes ocorridos no ensino superior, 

que perpassa processos sociais e culturais e os dispositivos legais que influenciam a 

gestão estratégica das instituições, o que altera a tomada de decisões. Entre os 

mecanismos reguladores podemos citar as diretrizes curriculares e o Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes. 
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Nesse aspecto, culminou-se vários apontamentos que norteiam o diagnóstico 

de demandas, que consiste em:  

I. negligência do discente de não participar de forma efetiva de ações que 

complementam à sua formação; 

II. percepção que o Enade não avalia de forma conteudista e sim qualitativa, que 

agrega valor apenas à instituição;  

III. falta de comprometimento dos estudantes para que estes compreendam que 

a vida acadêmica perpassa o espaço físico da instituição e abrange inúmeras 

atividades, ações e projetos intra e extra muro. Tornando-os empáticos com 

o curso; 

IV. ausência de formação continuada com foco no Enade;  

V. falta de trabalho em equipe referente às ações didático-pedagógica; 

VI. avaliações sem perfil coerente que correspondam às necessidades básicas 

para que se averigue as potencialidades dos discentes e as habilidades e 

competências da profissão. 

Nesse sentido, podemos também destacar as mudanças ocorridas na 

sociedade; as exigências do mercado de trabalho, impondo à docência um caráter 

formativo e os avanços da tecnologia que nos impulsiona a pensar em como criar ou 

modificar as estratégias metodológicas, em busca de um saber profissional condizente 

com o perfil desejável. 

Nessa perspectiva e de acordo com as informações apresentadas pelos 

coordenadores dos cursos em diversas formações, torna-se relevante estabelecer um 

percurso formativo com ações que iniciem desde o primeiro período e perpassam aos 

demais. As estratégias têm como finalidade desenvolver as habilidades e 

competências exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, bem como as 

do Enade, além de formar profissionais com capacidade de transitar em diversas 

áreas do conhecimento que não se limite a sua própria área de atuação, assim como 

ser um profissional crítico, autônomo, empreendedor e criativo, obtendo, por fim, 

excelentes resultados. 

Torna-se evidente, portanto, que esse programa constitui um itinerário de ações 

a serem realizadas que podem corresponder às exigências de uma formação mais 

holística, tanto dos professores atrelada à formação dos estudantes. 
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12 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

 

A política de atendimento aos discentes da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale atende 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 a 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 à sua Política 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 a Política de Atendimento aos Discentes inclusas 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 
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acompanhamento socioeconômico, educacional e cultural para tornar mais qualitativa 

sua permanência na Universidade.  

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:  

I. Programas de apoio pedagógico e financeiro (bolsas);  

II. Estímulos à permanência (programas de nivelamento, atendimento 

psicopedagógico);  

III. Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil)  

IV. 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.  

 

 

12.1 APOIO FINANCEIRO (BOLSAS) 

 

 A Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale, oferece condições especiais para estudantes com dificuldade 

financeira, permitindo-lhes o acesso ao Ensino Superior e garantindo a sua conclusão. 

Desta forma, oferece bolsas e financiamento estudantil através do Governo Federal e 
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programas institucionais privados: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); 

Programa Universidade para Todos (PROUNI); Bolsas de Estudo para Demanda 

Individual (BDI)7; Bolsas/Descontos para Membros do Mesmo Grupo Familiar8; 

Desconto Estímulo9;  Desconto de Egresso Univale e ETEIT10; Descontos parceiros 

(concessão de bolsas de 10%); Alunos oriundos de escola pública (bolsa de 10% de 

desconto); Sênior (Terceira idade)11; Financiamento Bancário12; Oferta desconto de 

25% (vinte e cinco por cento) aos egressos da instituição para cursos de pós-

graduação, como estímulo à formação continuada; Bolsas de desconto concedidas 

por meio do Sindicato dos professores e do Sindicato dos Auxiliares de Administração 

Escolar do Nordeste Mineiro para os sindicalizados e seus filhos. 

 

 

12.2 APOIO PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO AO DISCENTE 

 

Criado em 2008, o Setor de Atendimento ao Aluno-SAE foi instituído pela 

Portaria Universidade Vale do Rio Doce – Univale 018/2008, como parte integrante 

da Pró-reitoria de Graduação. Este setor é uma referência na assistência estudantil, 

comprometido com a integração acadêmica, científica e social do estudante, tendo 

como pressupostos a percepção da Universidade Vale do Rio Doce – Univale como 

um sistema articulado entre ensino, pesquisa, extensão e a intercomplementaridade 

entre os setores e serviços disponíveis ao estudante, contribuindo para a divulgação, 

consolidação da rede de serviços da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e a 

forma de acesso pelos estudantes. 

                                            
7 O Programa BDI, criado pela FPF, compõe-se de todos os processos de concessão de Bolsas 

de Estudos da UNIVALE, devendo os mesmos estar em consonância com os ordenamentos 
institucionais e os princípios que regem a Lei Orgânica da Assistência Social e da Lei de Filantropia de 
nº 12.101/2009, alterada pela Lei de nº 12.868/2013. 

8 Este programa beneficia estudantes pertencentes ao mesmo grupo familiar matriculados em 

cursos de graduação na UNIVALE. A continuidade da bolsa/desconto está condicionada à permanência 
dos membros do grupo familiar na condição de matriculados. Bolsas de 10% de desconto, inclusive 
para o curso de Medicina. 

9 5% de desconto para pagamento antecipado das mensalidades a todos os estudantes de 

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

10 desconto de 50% para a segunda graduação para egressos da Univale e Eteit e 25% (vinte 

e cinco por cento) para egressos de outras IES. 
11 65% (sessenta e cinco por cento) de desconto nos cursos de graduação (exceto Medicina). 
12 convênio para financiamento estudantil com o Banco Bradesco, Banco Santander e com as 

cooperativas de crédito Unicred  e Sicoob/Crediriodoce para todos os cursos de graduação. 
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Em 2018, este setor foi reformulado e passou a se chamar Espaço A3 – Apoio 

ao Aluno, que conta com um regulamento próprio aprovado pela Resolução CONSUNI 

048/2018. O Espaço A3 – Apoio ao Aluno tem por objetivo prestar apoio aos 

estudantes, por meio de serviços, programas e ações em seus aspectos 

psicopedagógicos, com atividades de acolhimento e permanência, acessibilidade 

metodológica e instrumental, monitoria e aprimoramento acadêmico, procurando 

atendê-los em suas diferentes necessidades. 

Constitui-se num espaço facilitador do acesso à rede de serviços da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, de forma articulada, estimulando a 

integração acadêmica, científica e social do estudante, contribuindo para aumentar o 

grau de satisfação do aluno, e consequentemente, sua permanência na instituição. 

Para o desenvolvimento de seus serviços, o Espaço A3 – Apoio ao Aluno dispõe de 

uma equipe multidisciplinar, comprometida com a integração acadêmica, científica e 

social do aluno, buscando a melhoria do atendimento e satisfação do mesmo.  

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno tem como objetivos 

I. Apoiar o processo semestral de matrícula, prestando informações sobre os 

serviços, programas e ações disponibilizados pelo setor;  

II. Acolher demandas do corpo discente em aspectos pedagógicos; 

III. Acolher demandas do corpo discente em aspectos psicológicos; 

IV. Acolher demandas do corpo discente em aspectos psicopedagógicos 

referentes ao público da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; 

V. Registrar e acompanhar a execução do Programa de Aprimoramento 

Acadêmico;  

VI. Registrar e acompanhar a execução do Programa de Monitoria;  

VII. Desenvolver e implementar o Programa de Permanência Estudantil, de 

forma articulada com demais setores envolvidos;  

VIII. Auxiliar nas ações institucionais de acompanhamento dos egressos, 

colaborando de forma articulada com demais setores envolvidos; 

IX. Executar ações e eventos sobre formação cidadã, aspectos educacionais e 

de inclusão, em suas diversas possibilidades; 

X. Executar ações de formação de estudantes para o mercado de trabalho, em 

articulação com o CEO – Centro de Empregabilidade e Oportunidades. 

XI. Orientar os estudantes quanto às questões de seguro estudantil, de forma 

articulada com os demais setores envolvidos; 
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XII. Orientar demandas espontâneas dos Centros Acadêmicos; 

XIII. Acompanhar a execução do plano de ações que integra o Plano 

Institucional de Inclusão e Acessibilidade da Univale. 

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno tem em sua estrutura administrativa 

coordenação, apoio pedagógico, apoio psicológico, apoio psicopedagógico de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, apoio em Tecnologia 

Assistiva, Comunicação Alternativa e Tradução-Interpretação em Libras, além de 

assistente Administrativo e auxiliar administrativo. 

 

  

12.3 SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO 

 

O Serviço de Apoio Pedagógico ofertado pelo Espaço A3 aos alunos, visa 

acolher o estudante e proporcionar um espaço de diálogo e reflexão sobre seu 

processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, se propõe a contribuir e dialogar com 

o corpo docente acerca da relação professor e estudante frente às práticas didáticas 

e metodológicas, quando solicitado. Cabe também ao serviço auxiliar na organização 

de eventos internos para a formação cidadã, aspectos educacionais e de inclusão, em 

suas diversas possibilidades, encaminhar as demandas espontâneas e aquelas 

identificadas durante os atendimentos para a rede de serviços interna da Univale. 

Com este serviço é possível orientar metodologicamente e didaticamente o 

estudante, mediante as dificuldades de aprendizagens, além do acompanhamento 

pedagógico na execução do Programa de Monitoria e do Programa de Aprimoramento 

Acadêmico, e das demandas espontâneas dos Centros Acadêmicos. Em relação aos 

egressos, desenvolve ações institucionais, de forma articulada com o CEO – Centro 

de Empregabilidade e Oportunidades, para a formação de estudantes para o mercado 

de trabalho.  

 

 

12.4 SERVIÇO DE APOIO PSICOLÓGICO 

 

O Serviço de Apoio Psicológico ofertado pelo Espaço A3 aos alunos, visa atuar 

em situações de problemas educacionais e de desenvolvimento relacionados: ao 

desempenho e ao ajuste acadêmico; ao ambiente acadêmico, estrutural ou funcional, 
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que afetam o desenvolvimento dos estudantes; problemas sociais ou interpessoais 

relacionados ao aprendizado ou ao comportamento; dificuldades ou transtornos 

específicos que afetam o aprendizado, o comportamento ou a inclusão do estudante 

no ambiente acadêmico. 

Em sua oferta, visa acolher e ouvir o estudante em suas demandas individuais, 

propondo-lhe uma reflexão sobre estratégias para enfrentamento de situações 

adversas e/ou realizar encaminhamentos conforme a necessidade e o caso. De igual 

forma, atende e orienta coordenadores de cursos em situações que envolvam 

estudantes com demandas psicológicas, sugerindo intervenções que visem a melhoria 

no relacionamento entre estudantes e professores. Com a gestão universitária, atua 

na identificação de casos semelhantes e recorrentes e, a partir deles, propõe ações 

institucionais que visem melhorias nas relações entre 

estudantes/professores/universidade, de acordo com a necessidade. Atua ainda na 

organização de eventos internos de aperfeiçoamento e formação docente acerca de 

práticas pedagógicas humanizadoras e também no desenvolvimento de projetos e 

programas de prevenção primária e secundária 

Para uma melhor ação de apoio psicológico, este serviço também se reúne, 

sempre que necessário, com profissionais externos que acompanham os estudantes 

atendidos com demandas psicológicas, visando à proposição de ações que favoreçam 

sua melhor adaptação no ambiente universitário. Em alguns casos, encaminha à rede 

interna de serviço de atendimento psicológico demanda individual de estudante que 

se enquadrar no perfil do público alvo da referida rede interna de serviço. 

Cabe ainda ao Serviço de Apoio Psicológico acolher familiares de estudantes 

em casos de impedimento do segurado, com o encaminhamento ao setor responsável 

pelo seguro estudantil.  

  

 

12.5 SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO À EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

  

O Serviço de Apoio Psicopedagógico à Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva ofertado pelo Espaço A3 aos alunos, visa atuar como canal de 

diálogo e reflexão para a comunidade acadêmica, acerca da educação inclusiva, 
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esclarecendo sobre acessibilidade para estudantes públicos-alvo da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Assim, a proposta é contribuir na formação docente acerca das necessidades 

educativas especiais dos estudantes públicos-alvo da educação especial/inclusiva, 

esclarecendo sobre adaptações e adequações pedagógicas demandadas por cada 

caso, bem como acerca dos marcos legais da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva.  

O Serviço de Apoio Psicopedagógico à Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva orienta metodologicamente e didaticamente o estudante com 

necessidades educativas especiais quando solicitado, mediante as demandas 

específicas de cada caso. Para tanto, é elaborado um Plano Individual de 

Desenvolvimento (PID), documento interno de acompanhamento e registro 

acadêmico dos estudantes com necessidades educativas especiais atendidos pelo 

setor, com o objetivo de auxiliar os seus docentes na construção de suas estratégias 

no processo de ensino aprendizagem dos estudantes, e de forma semestral, registra-

se as adaptações e adequações de práticas pedagógicas e curriculares dos 

estudantes. 

  

 

12.6 SERVIÇO DE APOIO EM TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMUNICAÇÃO 

ALTERNATIVA E TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS 

  

O Serviço de Apoio em Tecnologia Assistiva, Comunicação Alternativa e 

Tradução-Interpretação em Libras ofertado pelo Espaço A3 aos alunos, visa em 

conjunto com o apoio pedagógico e psicopedagógico para a efetividade da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, e para tanto, atua na orientação de 

discentes e docentes sobre o uso de tecnologias assistivas, comunicação alternativa 

e tradução-interpretação em Libras. 

Seu objetivo é atuar na tradução-interpretação em Libras em ações, programas 

e serviços do Espaço A3, e nas ações de ensino, pesquisa e extensão da Univale, 

bem como das demais mantidas da Fundação Percival Farqhuar. Ainda favorece a 

relação institucional da Univale com a comunidade externa, por meio de parceiras, 

organizando cursos de formação continuada nas temáticas de tecnologia assistiva, 
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comunicação alternativa e Língua Brasileira de Sinais, de forma articulada com os 

demais setores da Univale. 

 

 

12.7 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO ACADÊMICO (NIVELAMENTO) 

 

 Considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e 

educacionais dos discentes, em especial dos ingressantes, a Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale disponibiliza por meio do Espaço A3 – Apoio ao Aluno o Programa 

de Aprimoramento Acadêmico – PAA desde 2007 com o objetivo de oferecer um 

conjunto de atividades extracurriculares e, portanto, complementares que comportam 

cursos de nivelamento cujo propósito é revisar conteúdos e resgatar competências do 

Ensino Médio, permitindo ao estudante retomar conhecimentos-chave para a sua 

evolução e desenvolvimento acadêmico e atividades em projetos de integração de 

diferentes áreas do conhecimento em que são desafiados a superar seus próprios 

limites e participar ativamente da construção do conhecimento. De modo a 

proporcionar um estudo mais particularizado dos conteúdos de Língua Portuguesa, 

Matemática Básica e Tecnologias para apoio à Aprendizagem. Serão realizados por 

meio do ensino on-line, em ambiente virtual de aprendizagem, o que permite ao 

estudante controlar tempo, lugar, modo e/ou ritmo de estudo, e encontros síncronos 

semanais, visando ampliar as possibilidades de acesso do estudante que necessita 

de usufruir desse benefício oferecido pela instituição. 

As aulas de nivelamento do Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA 

ligado ao Espaço A3 – Apoio ao Aluno são oferecidas ao longo do semestre. Os cursos 

são ofertados com o máximo de 30 (trinta) vagas. Todos os cursos ofertados estão 

planejados com 20 (vinte) horas letivas, sendo divididas entre os encontros síncronos 

semanais e estudos no ambiente virtual de aprendizagem, para acesso durante quatro 

semanas consecutivas. Ao término do curso do PAA, o estudante com nota final acima 

de 70% dos pontos distribuídos e presença nos encontros, fará jus ao certificado de 

conclusão do curso. A certificação emitida poderá ser utilizada para comprovação de 

atividade complementar, conforme o regulamento do curso de graduação do 

estudante. 

Além de tais ações, há na Universidade Vale do Rio Doce – Univale o Espaço 

Integrador das Engenharias - ELO que se constitui em um ambiente de formação de 
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estudantes e de formação docente que visa ampliar a inserção das Engenharias, além 

de ser um espaço de fomento das discussões sobre a formação do engenheiro na 

comunidade valadarense e na região. A atenção ao ensino tem como elemento 

desencadeador a análise dos resultados do ENADE e demais avaliações do curso, 

bem como, a preocupação com as lacunas em conhecimentos básicos de matemática 

dos estudantes que chegam à universidade, o que dificulta o satisfatório desempenho 

na trajetória acadêmica de tais estudantes. Nesse sentido, o ELO tem como objetivo 

produzir materiais pedagógicos e alternativas metodológicas, bem como, realizar 

oficinas, cursos, minicursos, entre outros momentos articuladores visando o processo 

ensino-aprendizagem. 

No curso de Engenharia Civil, o monitoramento aos estudantes acontece direta 

e diariamente em sala de aula e no Espaço Integrador do Núcleo das Ciências e 

Tecnologia ou em outros ambientes acadêmicos. Casos especiais são encaminhados 

ao Espaço A3, ao SPA e acompanhados também pelo coordenador de curso. 

O curso conta ainda o apoio efetivo da equipe técnica do Núcleo de Educação 

a Distância (NEaD), oferece nivelamento aos estudantes para o uso do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), de modo que os estudantes possam conhecer e 

explorar os recursos disponíveis para melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

12.8 ESPAÇO INTEGRADOR DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS DA 

UNIVALE (ELO):  

 

O Espaço Integrador do Núcleo de Ciências e Tecnologia da Univale, 

denominado ELO, é uma iniciativa dos cursos de Agronegócio, Agronomia, Arquitetura 

e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia Elétrica, 

Medicina Veterinária e Sistemas de Informação para atender as demandas dos 

respectivos cursos, fortalecendo o elo integrador e interdisciplinar entre os cursos, 

fomentando práticas interdisciplinares inovadoras de ensino, pesquisa e extensão. 

São objetivos do Espaço Integrador do Núcleo de Ciências e Tecnologia da 

Univale - ELO:  

I. Possibilitar o fortalecimento dos cursos do Núcleo de Ciências e Tecnologia 

no âmbito da Universidade.  
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II. Constituir-se em um espaço de formação de estudantes e de formação 

docente.  

III. Apoiar os Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos do Núcleo de 

Ciências e Tecnologia, no planejamento e na execução de ações interdisciplinares e 

intercursos que visem o cumprimento de suas competências.  

IV. Ampliar a inserção dos cursos do Núcleo de Ciências e Tecnologia na 

comunidade Valadarense e na região.  

V. Ser um espaço de fomento das discussões sobre a formação dos 

profissionais na região.  

VI. Articular as ações do ELO com os projetos pedagógicos dos cursos de 

Agronegócio, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Civil 

e Ambiental, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária e Sistemas de Informação da 

Univale, com vistas à consolidação do perfil do egresso e em conformidade com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação supracitados.  

O ELO, em conjunto com os NDEs dos cursos do Núcleo de Ciências e 

Tecnologia também propõe ações que tem como elemento desencadeador a análise 

dos resultados do ENADE, e demais avaliações do curso. Promove também, 

juntamente aos cursos, a realização de eventos como oficinas de capacitação, 

palestras, seminários, feiras, fóruns, entre outros, abertos à comunidade que visam a 

troca de conhecimentos entre academia e sociedade. As propostas são definidas por 

demandas dos cursos e/ou externas por meio de escolas da rede pública e particular 

de ensino médio, consórcios municipais, entre outros. 

As atividades são apresentadas em registros próprios do Espaço Integrador do 

Núcleo das Ciências e Tecnologia. 

 

 

12.9 NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE EMPREENDEDORISMO – NUVEM  

  

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (Nuvem) foi criado com o 

propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio acadêmico e promover o 

desenvolvimento social e econômico da microrregião de Governador Valadares.  

A missão do Nuvem é ser um polo articulador entre a universidade e os 

segmentos da sociedade, com foco em inovação e empreendedorismo, apoiando 
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iniciativas que contribuam para disseminar a cultura empreendedora e promover o 

desenvolvimento da sociedade.  

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo - Nuvem deve promover o 

debate do empreendedorismo e da inovação, de forma transversal, que irá auxiliar o 

desenvolvimento de projetos inovadores e consolidar a cultura empreendedora no 

ensino superior, contribuindo com ideias para novos negócios ou transformações no 

ambiente em que o discente está inserido. 

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo - Nuvem tem como pilares a 

cultura empreendedora, a educação empreendedora e a inovação tecnológica. O pilar 

Cultura Empreendedora trata da consolidação de ações que promovam a articulação 

de práticas que estimulem o desenvolvimento do indivíduo, provocando mudanças 

nas atitudes dos estudantes, ampliação de seu conhecimento e suas capacidades 

para que, como sujeitos conscientes de si, possam se inserir criticamente na 

realidade, tornando-se agentes com potencial para transformar seu entorno. O pilar 

Educação Empreendedora trata de ações que fomentem a discussão do 

empreendedorismo e inovação nos diversos espaços acadêmicos e contemplem a 

educação para o empreendedorismo por meio de iniciativas implementadas de forma 

integrada, interdisciplinar, harmonizada e transversal, de modo a desenvolver o 

potencial empreendedor de estudantes e professores. O pilar Inovação Tecnológica 

trata de ações que visam promover o desenvolvimento de soluções inovadoras para 

os desafios da sociedade a partir de projetos e pesquisas vinculados às áreas de 

atuação da Univale, e fomentar a cultura da propriedade intelectual e da transferência 

tecnológica dos potenciais produtos ou processos desenvolvidos no âmbito da 

Univale. 

O Nuvem é um programa institucional que promove a integração entre os 

cursos da Universidade, sendo um polo para o desenvolvimento de projetos que 

estimulem a interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento. O núcleo 

implementa ações, tais como: eventos que estimulem a atitude empreendedora, 

capacitações que permitam a implementação de novos modelos de negócio, 

mentorias para o amadurecimento do processo de desenvolvimento de produtos, 

inserção mercadológica e gestão de negócios, entre outras. Estas ações fazem 

interface com as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito 

dos cursos da Univale, na medida em que estimulam a aplicação dos conceitos 

trabalhados em sala de aula, possibilitam uma interlocução entre o saber acadêmico 
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e as necessidades apresentadas pela comunidade, e instigam o desenvolvimento do 

conhecimento científico.  

O Nuvem é responsável pela elaboração e gestão da política de inovação e 

transferência de tecnologia da Univale, que compreende a condução os processos de 

inovação e transferência de tecnologia da Univale em conformidade com a legislação 

que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação 

científica e tecnológica e à inovação. 

 

 

12.10 SERVIÇO DE ESTÁGIO 

 

Um dos compromissos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é promover 

ações com o intuito de possibilitar o desenvolvimento da empregabilidade e o sucesso 

profissional de seus alunos e ex-alunos. Por meio dos serviços de estágio, o CEO – 

Centro de Empregabilidade e Oportunidades visa aumentar as oportunidades e 

possibilitar vantagem competitiva aos alunos e ex-alunos, facilitando sua inserção no 

mercado de trabalho, favorecendo o suporte necessário ao desenvolvimento e 

capacitação dos alunos e ampliando as possibilidades de sucesso na carreira 

profissional em consonância com o mercado de trabalho, metas pessoais, habilidades, 

competências e potencialidades.  

Com mais de 860 (oitocentas e sessenta) empresas concedentes de estágio 

para os alunos dos diversos cursos de todas as áreas de ensino da Univale e da Eteit, 

com mais de 90 (noventa) vagas de estágio, a Univale tornou-se um referencial no 

meio acadêmico e no mercado de trabalho, oferecendo inúmeras vagas de estágios e 

divulgando oportunidades de empregos por meio do Centro de Empregabilidade e 

Oportunidade – CEO. 

Outrossim, o CEO – Centro de Empregabilidade e Oportunidades gerencia a 

integração entre o aluno e o mercado de trabalho contextualizando com o princípio da 

aprendizagem; assegura os registros de documentos legais concernentes a não 

vinculação trabalhista entre estagiários e empresas concedentes através de Termos 

de Compromissos em conformidade com o artigo 15 e alínea “I” do artigo 7º da Lei nº 

11.788 de de/09/2008; promove a mediação entre as demandas mercadológicas e 

sociais da comunidade e os cursos de graduação; desenvolve parcerias e convênios 

com instituições, identificando e atendendo às demandas sociais, articuladas com as 
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políticas e as prioridades institucionais referentes ao estágio; e ainda programa a 

integração entre a Universidade Vale do Rio Doce – Univale e as instituições 

concedentes de estágio, tendo em vista permitir a realização de trabalhos conjuntos 

e, a consequente troca de conhecimentos e experiências entre os agentes envolvidos.  

 

 

12.11 APOIO PARA EMPREGABILIDADE E OPORTUNIDADES AOS ALUNOS 

  

A Universidade Vale do Rio Doce preocupa-se com o atendimento de 

demandas de trabalho, emprego, estágio e oportunidades de internacionalização de 

seus estudantes e egressos. Neste intuito, o Centro de Empregabilidade e 

Oportunidades – CEO é setor responsável pela conexão direta com o mercado de 

trabalho e com a comunidade nacional e internacional, sendo responsável pela 

captação de recursos, investimentos, parceiras públicas e privadas no âmbito 

regional, nacional e internacional, com o objetivo de atender as demandas de 

empregabilidade e oportunidades junto aos alunos e egressos da Univale, 

contextualizando o princípio da aprendizagem. 

Cabe ao CEO: proporcionar orientação aos estudantes e egressos para o pleno 

aproveitamento da experiência acadêmica, potencializando sua formação  

profissional, acesso ao mercado de trabalho e preparando para o empreendedorismo, 

dentro ou fora das empresas; oferecer, para as empresas e/ou instituições nacionais 

e internacionais parceiras, mecanismos para disponibilizar oportunidades de 

participação em eventos, estágio ou emprego aos estudantes, professores e egressos 

das mantidas da FPF; operacionalizar as atividades do Núcleo de Internacionalização 

da Univale; tramitar e registrar as atividades de internacionalização realizadas pela 

comunidade acadêmica; assegurar os registros de documentos legais concernentes 

a não vinculação trabalhista entre estagiários e empresas concedentes por meio dos 

termos de compromisso em conformidade com o artigo 05 – alínea “1” do artigo 7º - 

lei nº 11.788 de 25/09/2008; e, promover a integração entre a Univale e as instituições 

concedentes de estágio tendo em vista a realização de trabalhos conjuntos e, a 

consequente troca de conhecimentos e experiências entre os agentes envolvidos. 
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12.12 PROGRAMA DE MONITORIA 

  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale mantém Programa de Monitoria, 

nele admitindo alunos regulares selecionados pelos professores e coordenadores de 

cursos dentre os alunos que tenham demonstrado rendimento satisfatório na 

disciplina/módulo, bem como aptidão para atividades auxiliares de ensino e 

investigação científica.  

A monitoria é uma forma de estimular a vocação para o ensino e a pesquisa, 

como apoio ao professor, sendo exercida por alunos que tenham se destacado na 

aprendizagem de determinada disciplina/módulo. Na Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale compete ao Espaço A3 – Apoio ao Aluno organizar e acompanhar o 

processo de disponibilização de vagas para o programa de monitoria voluntária, bem 

como, manter seus registros. 

O Programa de Monitoria tem como objetivos: 

I. despertar no discente monitor a vocação pela carreira docente; 

II. assegurar a cooperação do corpo discente com o corpo docente nas 

III. atividades de ensino; 

IV. proporcionar apoio acadêmico necessário aos discentes com baixo 

desempenho e superação das dificuldades de aprendizagem.  

 

 

12.13 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

A Universidade é porta de entrada dos que desejam acesso ao conhecimento, 

é espaço de trânsito da diversidade. Considerando os estudantes com necessidades 

especiais que ingressam no processo seletivo em busca de uma profissão, torna-se 

necessário que a inclusão se faça a partir da experiência, da convivência e do 

reconhecimento das diferenças.  

A construção de um espaço inclusivo na educação superior, e em qualquer 

nível, se dá por meio da participação de pessoas com necessidades especiais em sala 

de aula e noutros espaços acadêmicos geradores de conhecimento e convivência.   

 Sobre o ingresso de estudantes com necessidades educacionais especiais nos 

cursos superiores, Sekkel (2003) aponta a necessidade de um ambiente inclusivo 
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fundado no compromisso com os valores humanos e articulado coletivamente, com a 

participação efetiva dos docentes, os quais também precisam se sentir incluídos 

mediante este novo desafio, que prescinde a reinvenção do fazer docente com 

práticas educacionais includentes. 

Entende-se que, conforme a lei brasileira da inclusão, 13.146 de 2015 (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência) é no cotidiano da Universidade que se dá o encontro com 

as diferenças e consequentemente as discussões acerca da inclusão e acessibilidade 

de estudantes com deficiência no ensino superior. 

Nesse contexto, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem procurado 

observar os principais dispositivos legais e normativos que enfatizam a educação de 

qualidade para todos, especialmente, o disposto na Constituição Federal de 1988, em 

seus Artigos 205, 206 e 208 e na legislação vigente, especialmente na Lei n° 

10.098/2000, nos Decretos n° 3.956/2001, nº 5.296/2004, n° 6.949/2009, nº 

7.234/2010, n° 7.611/2011, e nas Portarias nº 2.678/2002 e n° 3.284/2003.  

Observa-se, ainda a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que estabelece 

as Diretrizes Nacionais para o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista, por meio de atendimento no Espaço A3 – Apoio ao Aluno e orientação do 

corpo docente.  

Além disso, os projetos pedagógicos dos cursos contemplam a disciplina de 

Libras na estrutura curricular, como obrigatória nos cursos de formação de 

professores e como optativa em todos os outros cursos da educação superior, 

conforme Decreto nº 5.626/2005 e Lei nº 10.436/2002. 

Reconhecendo que o papel social da educação superior, atualmente, envolve 

ultrapassar os limites do compromisso tradicional com a produção e a disseminação 

do conhecimento e cumprindo seu papel de instituição socialmente responsável, a 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem efetuado ações de inclusão educacional 

e de acessibilidade para atender a diversidade dos seus estudantes. A Educação 

Inclusiva assegura não só o acesso do estudante com necessidades especiais à 

educação superior, mas também promove condições plenas de participação e de 

aprendizagem a todos os estudantes, tendo em vista o direito de todos à educação e 

à igualdade de oportunidades de acesso e permanência bem-sucedida, respeitando 

as limitações orçamentárias da instituição. 

A fim de consolidar a Inclusão de estudantes com necessidades especiais da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, estudos, discussões e análises 
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problematizadoras são realizados, em torno das ações includentes, visando atender 

tanto a formação do docente numa perspectiva do educar na diversidade, bem como 

atender ao estudante com necessidade especial, em sua demanda específica. 

A discussão sobre a diversidade na política de uma instituição de ensino implica 

na compreensão de que os aspectos observáveis que se aprende a ver como 

diferentes (étnico-raciais, sociais, geracionais, de religiosidade, de gênero, de 

orientação sexual, de pessoas com deficiências, entre outros) só passaram a ser 

percebidos dessa forma porque os sujeitos históricos, na totalidade das relações 

sociais, no contexto da cultura e do trabalho, assim os nomearam e identificaram. A 

importância dessa compreensão está na relação estreita entre o olhar e o trato 

pedagógico da diversidade e a concepção de educação que informa as práticas 

educativas da instituição.  

A concepção que identifica a diversidade como norma da espécie humana - os 

seres humanos são diversos em suas personalidades, em suas experiências culturais 

e em suas formas de perceber o mundo – orienta a abordagem da diversidade e 

também ressalta que a luta pelo direito à diversidade não se opõe à luta pela 

superação das desigualdades sociais.   

O serviço de educação inclusiva, do Espaço A3 – Apoio ao Aluno, o qual 

desempenha ações a fim de que o estudante com necessidades especiais seja 

acompanhando por meio do Plano de Desenvolvimento Individual para Estudantes 

com Necessidade Especial (PID/NE) compreende que a inclusão de estudantes no 

ensino superior, exige um novo olhar sobre o fazer docente, que implica em ações 

interdisciplinares e contextualizadas, alinhadas a uma metodologia personalizada e 

com práticas inovadoras. 

O Plano Individual de Desenvolvimento para Estudantes com Necessidades 

Especiais - PID/NE, se constitui num instrumento utilizado para adaptar e adequar as 

práticas pedagógicas e currículo educacional às necessidades dos estudantes com 

necessidades especiais, sendo amparado pela legislação (Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação - Lei 9394/96). 

A inclusão, na universidade, em sentido mais amplo, precisa ser compreendida 

como um processo por meio do qual todos os acadêmicos apreendem e participam. 

Nela, pretende-se dar segmento às construções de cidadania, servindo como modelo 

social e criando culturas que celebrem a diversidade, de modo inclusivo, livres de 

discriminação e preconceito. 
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O estabelecimento de uma política de acessibilidade voltada à inclusão plena 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou mobilidade reduzida, 

envolve o planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da 

acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação e nos 

materiais didáticos e pedagógicos durante o processo ensino e aprendizagem. 

Considerando os aspectos estruturais, a Univale possui um Plano de Garantia de 

Acessibilidade e Inclusão, em conformidade com a legislação em vigor, devidamente 

protocolado na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – 

SERES em fase de implantação. 

Tendo em vista que a acessibilidade pressupõe medidas que vão além da 

dimensão arquitetônica e abrange a articulação dos princípios e dos valores que estão 

subjacentes à formulação das políticas e das práticas institucionais no âmbito 

pedagógico e da gestão, a instituição inclui o campo legal, curricular, das práticas 

avaliativas, metodológicas e a sensibilização de toda a comunidade acadêmica para 

o desenvolvimento da educação inclusiva. No âmbito da educação superior 

encontramos a acessibilidade relativa a: 

I. Acessibilidade Atitudinal – Ações e projetos relacionados à acessibilidade 

em toda a sua amplitude, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações.  

II. Acessibilidade Arquitetônica – As barreiras ambientais físicas são 

eliminadas, com a existência de rampas, banheiros adaptados, piso 

antiderrapante, entre outras. 

III. Acessibilidade Metodológica – As metodologias e técnicas de 

aprendizagem são priorizadas, tanto quanto a forma como os professores 

concebem conhecimento, avaliação e inclusão educacional, como 

promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com 

deficiência. 

IV. Acessibilidade Instrumental – As ferramentas de estudo devem superar 

barreiras, priorizando a qualidade do processo de inclusão plena. 

V. Acessibilidade nas Comunicações – A comunicação interpessoal prevê 

eliminar barreiras. 
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VI. Acessibilidade Digital – Utiliza-se de diferentes recursos e ajudas técnicas 

para que o estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento, 

independentemente de sua especial necessidade.  

 

 

12.14 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

Vivemos em uma sociedade globalizada em que é premente a demanda por 

profissionais cada vez mais capacitados e em constante atualização. A Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, atenta a essa exigência, oferece aos seus egressos uma 

política direcionada à educação continuada, propiciando-lhes atividades de ensino, 

pesquisa/iniciação científica, extensão e pós-graduação, centradas na formação 

humanística, com visão global do meio social, político, econômico e cultural de onde 

está inserido.  

Para a instituição, o egresso representa uma grande fonte de informação, daí 

a busca constante pelo estreitamento de laços, no sentido de aproximar, de forma 

efetiva, seu egresso e a comunidade acadêmica e vice-versa.  

Na Univale, a Política de acompanhamento dos Egressos pontua suas ações 

no apoio dos profissionais formados pela instituição; no acompanhamento da história 

profissional de seus egressos; na realização de um processo permanente de 

autoavaliação da eficácia dos serviços educacionais ofertados pela instituição; no 

subsidio para ações de melhoria contínua relacionadas às demandas da sociedade e 

do mundo do trabalho; e na manutenção de um banco de dados dos egressos da 

instituição, que contenha informações que possibilitem o acompanhamento e a 

interlocução com eles, bem como a atualização das fontes de comunicação.  

Ainda nesse sentindo, a Univale realiza cursos e eventos de atualização, 

possibilitando o processo de formação permanente e a integração dos egressos com 

a graduação, a pós-graduação e a extensão; incentiva o egresso na manutenção do 

vínculo com a instituição através do acesso às suas dependências, bem como aos 

materiais da biblioteca. 

Outrossim, a referida política preconiza, também, a divulgação, para a 

comunidade acadêmica, da inserção dos egressos no mercado de trabalho e os casos 

de sucesso; a disponibilização, no site, de espaço voltado a interlocução com esse 

público, divulgação de eventos e oportunidades, por meio do Portal do Egresso; o 
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incentivo à permanência do egresso na Educação Continuada com descontos na pós-

graduação; e a concessão de percentual de desconto para cursar uma segunda 

graduação.   

A Política de Acompanhamento dos Egressos da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale tem como objetivos:  

I. promover uma maior interação social, profissional, cultural, bem como 

estreitar as relações entre os egressos e a instituição, visando à troca de 

experiências, ao aprimoramento profissional e ao crescimento pessoal;  

II. fomentar a aproximação e o relacionamento da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale com os egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações 

institucionais, incluindo atualizações dos projetos pedagógicos; 

III. estimular e criar condições para a educação continuada;  

IV. construir uma base de dados com informações que possibilitem manter 

comunicação permanente e estreito vínculo institucional com os egressos;  

V. promover atualização acadêmica, oferecendo cursos, jornadas, seminários, 

fóruns, congressos, palestras direcionadas à complementação profissional do 

egresso; 

VI. proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas;  

VII. apoiar os egressos em questões relacionadas ao mercado de trabalho e à 

empregabilidade. 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, faz-se necessário o 

trabalho coeso e sistemático no acompanhamento da vida profissional dos egressos 

da instituição. Dessa forma, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

permanentemente, procura meios de melhoria da qualidade do ensino de graduação 

e pós-graduação, garantindo a educação continuada aos egressos, frente às 

necessidades do mercado de trabalho.  
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13 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

 

Para o desenvolvimento das atividades a Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale conta com diferentes ambientes: espaços específicos de apoio técnico 

administrativo; espaços compartilhados pela comunidade acadêmica; espaços para 

atividades docentes (salas de aula e laboratórios); espaços destinados ao 

atendimento à comunidade.  

A seguir são detalhados os espaços utilizados pelo curso de Engenharia Civil.  

 

 

13.1 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

 

A Coordenação conta com espaço reservado com gabinete individual, 

climatizado, equipado com computador conectado à internet banda larga (link 

dedicado à Universidade Vale do Rio Doce – Univale), telefone e mobiliário modulado. 

O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico-

administrativas, possuindo equipamentos adequados, que atendem às necessidades 

institucionais, permitindo o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade. O 

ambiente possui espaço de recepção com secretária, computador com internet, 

telefone, quadros de aviso, copiadora, arquivos de aço, armários de aço. Também 

fazem parte do ambiente, a sala de reuniões, e sala de apoio à Coordenação.  

Há dois sanitários (feminino/masculino) de ótimo acabamento, em boas 

condições de uso. Todos os espaços acima relacionados atendem aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessárias à atividade desenvolvida. A limpeza e manutenção dos ambientes ficam 

por conta do Departamento de Logística– DELOG que são realizadas diariamente.  

Quanto aos recursos de tecnologias de informação e comunicação, a 

coordenação do curso tem acesso ao sistema de gestão acadêmica RM TOTVS 

Educacional, que possibilita o acompanhamento da vida acadêmica dos discentes, 

desde o processo seletivo até a conclusão do curso. Além disso, o sistema também 

possibilita o registro e acompanhamento do planejamento acadêmico realizado a cada 

semestre, o acompanhamento do registro dos horários de aula, dentre outras 
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funcionalidades. O computador do coordenador está ligado à rede acadêmica da 

Univale e possui um espaço específico para armazenamento de seus arquivos 

digitais. Importante salientar, que o setor de tecnologia realiza backup constante de 

todos os dados armazenados na rede institucional.  

Por meio de acesso a internet, o coordenador acessa todos os serviços digitais 

ofertados pela Univale, tais como: portal do professor, AVA, biblioteca, site 

institucional, dentre outros. O coordenador também tem a sua disposição todo o 

portfólio de serviços do convênio G-Suite for Education, dos quais pode-se destacar: 

Google Drive, Meet, Agenda. Estes serviços possibilitam o trabalho colaborativo do 

coordenador tanto com a gestão superior, quanto com os membros do NDE e corpo 

de docentes e tutores do curso. 

 

 

13.2 SALA COLETIVA DE PROFESSORES  

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com salas apropriadas para 

professores e para os membros do NDE, que viabilizam o trabalho docente. 

A sala coletiva de professores está situada no Bloco D-09, no campus II, 

ocupando uma área total de 295,01m2. A sala é composta por 02 salas para reuniões 

de professores, 04 boxes com computadores para utilização do professor e espaço 

de convivência.  

A sala é climatizada, dispõe de recursos de tecnologia da informação e 

comunicação, sendo equipada com computadores conectados à internet, ambientes 

climatizados, mobiliados e equipados segundo sua finalidade, permitindo a realização 

de atividades pedagógicas, descanso, lazer e integração dos usuários, telefone, 

mobiliário, quadros de aviso e sanitários, atendendo aos requisitos de dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias à 

atividade desenvolvida. A sala conta também com escaninhos (armários dos 

professores e tutores) providos de fechadura, cabendo a cada usuário responsabilizar-

se pela tranca e posse da chave. 

Conta ainda, com apoio técnico-administrativo, tais como, os serviços de 

secretária, pessoal da limpeza e manutenção dos ambientes pelo Departamento de 

Logística – DELOG e espaço para a guarda de equipamentos e materiais. 



239 

 

 

Quanto aos recursos de tecnologias de informação e comunicação, os 

computadores da sala dos professores estão interligados à rede interna da Univale e, 

cada professor, por meio de seus dados de acesso, possui um espaço específico para 

armazenamento de seus arquivos digitais. Importante salientar, que o setor de 

tecnologia realiza backup constante de todos os dados armazenados na rede 

acadêmica. Por meio de acesso a internet, os professores acessam todos os serviços 

digitais ofertados pela Univale, tais como: portal do professor/aluno, AVA, biblioteca, 

site institucional, dentre outros. O professor também tem a sua disposição todo o 

portfólio de serviços do convênio G-Suite for Education, dos quais pode-se destacar: 

Google Drive, Meet, Agenda. Os professores ainda contam com recursos técnicos, 

tais como datashow e caixa de som que podem ser reservados por meio do portal do 

professor sempre que for necessário. O portal do professor também permite a reserva 

de ambientes institucionais, tais como sala interativa, auditórios, entre outros. 

 

 

13.3 SALAS DE AULA 

 

As salas de aula dos campi I e II atendem às necessidades institucionais e do 

curso, apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de 

tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem 

desenvolvidas. Possui flexibilidade relacionada às configurações espaciais, que 

permitem a formação de grupos, círculos, meia lua, oportunizando distintas situações 

de ensino-aprendizagem.  São climatizadas, mobiliadas com carteiras, mesa para os 

professores, quadro branco e tela de projeção.  

De acordo com a demanda, há ainda salas localizadas em blocos individuais 

que contam com ventilação artificial e quadros tradicionais. Como recursos 

pedagógicos, as salas de aulas permitem o acesso à internet wireless e uso de 

projetores multimídia, além de atenderem aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação natural com abertura de vãos, acústica, ventilação natural e climatizada, 

conservação, acessibilidade, mobiliário e aparelhagem específica e comodidade 

necessárias à atividade desenvolvida.  
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13.3.1 Sala uni-interativa  

 

A Universidade conta ainda com a sala Uni InterAtiva que foi idealizada, a partir 

da necessidade da criação de um ambiente propício para o desenvolvimento de 

metodologias ativas, que requer um layout que proporcione a mobilidade das 

carteiras/mesas, para construção de grupos de colaboração e recursos subsidiados 

pelas Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs. Essas metodologias são 

estratégias de ensino que envolvem o estudante no processo de aprendizagem de 

forma ativa e comprometida onde o estudante é corresponsável por sua 

aprendizagem, cabendo ao professor ser um condutor do conhecimento.  

O ambiente foi planejado, estruturado e equipado de forma a favorecer modelos 

de ensino que viabilizem o envolvimento ativo do estudante no processo de 

aprendizagem como pedagogia da problematização e pedagogia de projetos, sala de 

aula invertida, estudos de caso, aprendizagem entre pares.  

A sala, localizada na sala 01 do bloco B3, é equipada com 01 quadro branco, 

01 (um) quadro negro, 02 (dois) projetores e seus controles remotos, 01 (uma) lousa 

digital com 02 (duas) canetas ópticas, 01 (uma) lousa branca, 02 (dois) computadores 

com gabinete e um monitor de vídeo, 07 (sete) totens carregadores de celular, 14 

(quatorze) mesas trapezoidais e 42 (quarenta e duas) cadeiras, 01 (um) aparelho de 

ar condicionado com seu controle remoto e 02 (duas) lixeiras13.  

 

 

13.4 AMBIENTES ACADÊMICOS COMPARTILHADOS 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com auditórios, Templo 

Ecumênico, salas de reuniões, o UNICENTRO, Centro Esportivo Universitário (CEU), 

cantinas terceirizadas, os estúdios de televisão e rádio (Univale TV), serviço de 

reprografia, Banco 24 horas, além dos serviços de vigilância que cobrem todas as 

dependências, a área de circulação e estacionamento14. 

Os ambientes são climatizados e oferecem condições de acesso para pessoas 

com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). A 

                                            
13 https://youtu.be/bjx_2zzBnoY 
14 https://youtu.be/WjqFXJNH83o 
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Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta ainda com os serviços de linhas de 

ônibus coletivos (empresa privada) com pontos de ônibus dentro do campus, 

assegurando o transporte à comunidade acadêmica. 

 

 

13.5 RECURSOS DISPONÍVEIS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA 

 

A Universidade Vale do Rio Doce possui laboratórios de informática para aula 

e para uso geral, disponíveis para os alunos ampliarem a experiência acadêmica. Para 

suportar esses recursos, a Instituição possui uma equipe de profissionais específica 

para esse fim e por meio de um regulamento de uso dos laboratórios de informática, 

define as normas de segurança e os processos para manter o ambiente totalmente 

atualizado e funcional. As normas dos laboratórios são detalhadas no Regulamento 

Geral de Utilização dos Laboratórios de Informática, estando disponíveis em cada 

espaço, em local de fácil visualização e acesso. A Instituição possui sete Laboratórios 

de Informática, sendo dois laboratórios no Campus I, cinco laboratórios e uma Sala 

de Atendimento Tecnológico (SAT) no Campus II com utilização ampla em todos os 

turnos. Os laboratórios de informática são utilizados no curso de Engenharia Civil da 

Universidade Vale do Rio Doce para atividades de formação básica. 

Todos os laboratórios são climatizados e contam com equipamentos que 

atendem às demandas da Instituição, têm acesso à Internet de alta velocidade, 

softwares específicos para os cursos e infraestrutura para o ensino. 

A Assessoria de Tecnologia e Informação - ATI é a responsável em manter e 

gerenciar todo o parque computacional da Univale, incluindo a utilização dos 

laboratórios de informática da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. Os 

laboratórios atendem à comunidade acadêmica na disponibilização de uma estrutura 

adequada para ministrar aulas onde o computador é o principal recurso didático; 

realizar pesquisas acadêmicas e desenvolver trabalhos.  

Os serviços prestados pelo setor à comunidade acadêmica são: 

a) Reserva de laboratórios por semestre ou para aulas; 

b) Cadastro dos usuários nos servidores para controle de acesso, garantindo 

uma maior segurança na rede; 

c) Conexão com internet em todos os computadores dos laboratórios; 
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d) Rede wireless que abrange todas as áreas cobertas dos campi, com 

acesso disponível para estudantes e colaboradores. 

Os espaços possuem boa iluminação, seu mobiliário possui condições 

ergonômicas adequadas, todos são equipados com ar condicionado e a quantidade 

destes equipamentos é proporcional à extensão do laboratório. Para conservação dos 

espaços físicos, as equipes de limpeza atuam antes e depois das aulas.  

Para a manutenção dos laboratórios, a Instituição conta com uma equipe de 

tecnologia da informação em cada campus. Essa equipe realiza manutenções 

preventivas e corretivas periódicas dos equipamentos dos laboratórios, possibilitando 

a sua conservação em bom estado de funcionamento. Semestralmente é realizado o 

levantamento de necessidades de novas aquisições de equipamentos tanto de 

hardware quanto de software e o planejamento de longo prazo, visando à aquisição 

de novas tecnologias, bem como a expansão e a substituição do parque de máquinas. 

Em todos os espaços de laboratório há uma estrutura que contempla a 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em 

conformidade com o Decreto 5.296 de 2/12/2004, que regulamenta as Leis 10.048 de 

8/11/2000 e 10.098 de 19/11/2000. Os laboratórios de informática possuem acesso e 

acomodações adequadas para atender pessoas nestas condições (rampas, 

espaçamentos nas mesas e bancadas, sinalização, etc.). 

Os laboratórios dispõem de hardwares e softwares devidamente legalizados 

nas quantidades e nas especificações adequadas às atividades acadêmicas. Em 

todos os computadores estão instalados softwares de segurança para garantir que 

nenhum equipamento seja alvo de ataques maliciosos. 

Periodicamente a ATI avalia a configuração dos computadores utilizados nos 

Laboratórios de Informática, compara essa informação com o que há de recursos 

tecnológicos disponíveis no mercado no momento, e encaminha os pedidos de 

melhorias à FPF, quando necessário.  A localização e divisão dos laboratórios é 

apresentada no quadro 6. 

 

Quadro  6 - Laboratórios de informática da Universidade Vale do Rio Doce 

Campus Laboratório Computadores 

Campus II – Campus 
Antônio Rodrigues 

Coelho 

Lab I 33 

Lab V 15 

Lab VI 20 
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Lab VII 20 

Lab VIII 15 

 LRC 24 

 
Sala de Apoio 
Tecnológico 

10 

 LABCOM 13 

Campus I – Campus 
Armando Vieira 

Lab X 20 

Lab XI 15 

Fonte: Assessoria de Tecnologia e Informação (ATI) da UNIVALE 

 

A instituição conta com dois links de internet para atender a toda demanda, um 

de 600 Mbits ligado via fibra óptica e outro de 200 Mbits de outro provedor que chega 

via fibra óptica com uma redundância de meio de transmissão que chega via rádio, 

sendo todos gerenciados pelo ATI. 

Temos parcerias também com as empresas Rubeus e Workalove onde os 

sistemas são integrados com sistema TOTVS. O módulo do Rubeus permite 

acompanhar a evolução do candidato ao processo seletivo até tornar aluno frequente 

na instituição, com envio de email marketing incentivando a conclusão da sua 

matrícula. O módulo Workalove é um ecossistema de Trabalhabilidade e Carreiras do 

mundo conectando instituições de ensino, estudantes e o setor produtivo. Integra, em 

tempo real, os planos pedagógicos dos cursos das instituições de ensino às 

competências exigidas pelo novo mundo do trabalho (hard skills e soft skills), na 

plataforma 3 em 1 que conecta instituições de ensino, estudantes e o setor produtivo. 

 

 

13.6 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO BÁSICA E ESPECÍFICA 

 

Os Laboratórios Didáticos de formação básica e formação específica utilizados 

no curso de Engenharia Civil destinam-se à realização de atividades pedagógicas de 

ensino, extensão e pesquisa, relacionadas com os Cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Área das Ciências e Tecnologia, por meio de recursos tecnológicos e 

insumos necessários ao desempenho dessas atividades. 

Os Laboratórios Didáticos de formação básica e formação específica utilizados 

no Curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce – Univale têm 
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Regulamento próprio constituído por normas consolidadas, institucionalizadas e 

capazes de assegurar a qualidade das atividades práticas de ensino-aprendizagem 

específicas e multidisciplinares desenvolvidas pelos seus usuários. Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs) complementam as normatizações do Regulamento e 

destinam-se à padronização operacional cotidiana das práticas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Os Labortórios possuem boa iluminação e ventilação, e dispõem de mobiliário 

com condições ergonômicas adequadas e a quantidade destes equipamentos é 

proporcional à extensão do laboratório. A limpeza dos ambientes é realizada 

periodicamente por equipes de limpeza. 

Em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso e com os Planos de 

Ensino das Disciplinas, os Laboratórios Didáticos de formação básica e formação 

específica do Cursos de Engenharia Civil têm por finalidade: 

I. Contribuir para a consolidação das competências profissionais definidas no 

Perfil do Egresso do Curso, oferecendo meios para a associação das teorias com as 

práticas; 

II. Oferecer meios para a garantia do diálogo interdisciplinar e interprofissional 

e as reflexões críticas relacionadas com a busca de soluções para os problemas 

relacionados as áreas da Engenharia Civil; 

III. Oferecer meios para a realização de pesquisas científicas, trabalhos de 

extensão universitária e estudos livres, essenciais à formação acadêmica e à 

formação de novos pesquisadores, bem como a produção de novos conhecimentos; 

IV. Consolidar as conquistas e os benefícios resultantes do ensino e da 

pesquisa científica e tecnológica gerados na Univale. 

São objetivos dos Laboratórios Didáticos de formação básica e formação 

específica do Curso de Engenharia Civil:  

I. Possibilitar o desenvolvimento de atividades práticas das disciplinas e 

atividades interdisciplinares do Curso de Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, conforme Projeto Pedagógico do Curso e 

Planos de Ensino que compõem as matrizes curriculares; 

II. Viabilizar a demonstração prática dos conteúdos abordados teoricamente em 

sala de aula, desenvolver pesquisas e projetos de extensão, monitoria e iniciação 

científica na área das Ciências e Tecnologia. 
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III. Prover meios para a realização das atividades práticas, ressalvando as 

normas de conduta contidas nos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) que 

orientam as ações no âmbito dos Laboratórios Didáticos e quanto à utilização 

adequada dos materiais e equipamentos. 

IV. Ofertar os meios necessários às atividades desenvolvidas por grupos de 

pesquisa e iniciação científica e pelas equipes multiprofissionais da área das Ciências 

e Tecnologia, servindo de campo para o desenvolvimento dos diálogos 

interdisciplinares, para a integração entre as diversas áreas do saber e para reflexões 

críticas relacionadas com a busca de solução aos problemas locorregionais. 

A gestão dos Laboratórios Didáticos visa subsidiar o planejamento realizado 

pela gestão acadêmica para assegurar a qualidade e atendimento às demandas 

presente e futura. O Setor de Planejamento de Ambientes - SEPLAM é responsável 

por vistoriar e levantar as demandas de manutenção da infraestrutura, equipamentos 

e mobiliários dos laboratórios; O Departamento de Logística– DELOG é Responsável 

por executar as demandas levantadas pelo SEPLAM. 

No Curso de Engenharia Civil são utilizados para realização de atividades de 

formação básica os laboratórios de Informática, Salas de desenho, Laboratórios de 

Física e Laboratório de Química.  

Para as atividades de formação específica são utilizados o Laboratório de 

Hidráulica, Laboratório de Ensaios Mecânicos, Laboratório de Materiais de 

Construção, Laboratório de Topografia, Laboratório de Mecânica dos Solos e 

Pavimentação, Laboratório de Materiais e Medidas elétricas e o Laboratório 

Renovação.  

  

13.6.1 Salas de desenho 

 

As salas de desenho localizadas no Centro Tecnológico e Científico – CTC 

(quadro 7) são climatizadas, mobiliadas com mobiliário específico (pranchetas) e 

equipadas com réguas paralelas apropriadas para o desenvolvimento de desenho à 

mão. Nas salas de desenho são desenvolvidas as atividades das disciplinas de 

Desenho técnico e Desenho arquitetônico, computacional e universal. 
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Quadro  7 - Salas de desenho no CTC – Campus Antônio Rodrigues Coelho 

Sala Pranchetas Número de Estudantes 

207 – CTC I 36 36 

208 – CTC I 36 36 

201 – CTC II 25 25 

202 – CTC II 25 25 

203 – CTC II 25 25 

204 – CTC II 25 25 

205 – CTC II 25 25 
 

Fonte: Setor de Planejamento de Ambientes (Seplan) 

 

13.6.2 Laboratórios de Física 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale possui dois laboratórios destinados 

às aulas práticas de Física, ambos localizados no CTC II. O Laboratório de Física I, 

localizado na sala 103, atende à realização de experimentos na área de mecânica e 

no Laboratório de Física II, sala 106, são realizados experimentos nas áreas de ondas, 

fluidos e calor; eletricidade e magnetismo, de óptica e física moderna. 

Os laboratórios são utilizados nas atividades de ensino, tendo como objetivo 

dar suporte ao estudante para a compreensão dos conceitos físicos abordados nas 

disciplinas de Física, além de fornecer o conhecimento de como observar um 

fenômeno, a abordagem que deve ser feita e como analisar os dados para uma 

conclusão final do experimento em estudo. 

Cada ambiente tem a capacidade de atender a 20 estudantes, contando com 

bancadas de apoio para desenvolvimento das aulas práticas e equipamentos 

específicos para atender às necessidades apresentadas nas ementas de cada 

disciplina. As instalações possuem iluminação, limpeza e conservação adequada em 

um espaço físico que auxilia a comodidade necessária à atividade proposta. 

 

13.6.3 Laboratório de Química  

 

O Laboratório de Química Geral oferece aos cursos um espaço para realizar 

investigações experimentais para o desenvolvimento de aulas práticas de Química 
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Geral e suporte para desenvolvimento de pesquisas e Trabalhos de Conclusão de 

Curso. 

No Laboratório de química são realizados experimentos com reagentes, 

vidrarias, acessórios e materiais específicos para as diferentes áreas da química, 

segundo o plano de ensino da disciplina.  

Localizado no bloco F2, o laboratório tem capacidade máxima de 25 

estudantes. O bloco F2 conta também com uma sala de pesagens, almoxarifado e 

uma sala dos professores para atender às diferentes disciplinas dos cursos de 

Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia Elétrica e Agronomia do 

Núcleo de Ciências e os cursos do Núcleo da Saúde. 

 

13.6.4 Laboratório de Hidráulica 

 

O laboratório de Hidráulica, localizado no CTC I, é uma unidade que faz parte 

da infraestrutura dos cursos de Engenharia da Universidade Vale do Rio Doce, no 

qual são realizadas aulas práticas da disciplina Fenômenos de Transporte e atividades 

da disciplina de Projeto de Instalações hidráulicas e sanitárias que demonstram os 

princípios básicos das instalações prediais. 

Entre os recursos acadêmicos, o laboratório conta com uma Bancada de Sterin 

e Pascal e uma bancada dupla de hidráulica para experimentos como o de Reynolds, 

tubo de venturi, determinação de perdas de carga distribuídas e singulares, 

associação de bombas em série e em paralelo. O laboratório didático dispõe de 

materiais e equipamentos para o estudo de instalações hidrossanitárias e elétricas 

prediais com kits isométricos, bancadas demonstrativas e materiais  para montagem 

de instalações prediais - tubos, conexões, válvulas, registros, entre outros. 

 

13.6.5 Laboratório de Ensaios Mecânicos 

 

O Laboratório de Ensaios Mecânicos tem a finalidade de atender as demandas 

de discentes, técnicos e docentes da Universidade Vale do Rio Doce - Univale na 

realização de atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação, curso técnico, 

bolsistas, monitores e pesquisadores, além da comunidade externa que necessite da 
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prestação de serviços relacionados ao controle tecnológico de materiais de 

construção civil.  

O curso de Engenharia Civil utiliza o laboratório para realização de aulas 

práticas das disciplinas de Resistência dos Materiais e Patologia das Construções. No 

laboratório também são desenvolvidas pesquisas relacionadas aos Trabalhos de 

Conclusão de Curso que envolvem ensaios de materiais de construção civil. O 

laboratório está localizado no CTC I do Campus II da Univale, com capacidade para 

25 estudantes. 

As principais atividades desenvolvidas no laboratório são aulas Práticas; 

pesquisa; iniciação científica; estudos e pesquisas para Simpósios e Congressos, 

Trabalhos de Conclusão de curso e grupos de estudos; atividades de extensão por 

meio da verificação tecnológica dos materiais de construção regionais, treinamento 

de mão de obra, etc; ensaios com aço; ensaio com perfis metálicos; ensaios com 

concreto; ensaios com concreto armado; ensaios com elementos estruturais. 

 

13.6.6 Laboratório de Materiais de Construção 

 
O laboratório de Materiais de Construção, localizado no CTC I, tem por objetivo 

principal o exercício de atividades práticas na área de materiais de construção civil. 

Com capacidade para atender a 25 estudantes, no Laboratório são desenvolvidas 

aulas práticas da disciplina Materiais de Construção Civil, além de dar suporte ao 

desenvolvimento de pesquisas realizadas nas disciplinas de Estruturas de Concreto 

Armado, Estruturas de Madeira e Patologia das Construções e no desenvolvimento 

de Trabalhos de Conclusão de Curso.  

O laboratório dispõe de equipamentos para realização de ensaios de 

caracterização dos principais materiais de construção civil e seus componentes como 

concreto, cimento, agregados e madeira.  

O laboratório de materiais de construção também realiza atividade de extensão, 

prestando serviço à comunidade por meio da realização de ensaios básicos, 

prestação de serviços e assistência e colaboração com organismos e instituições sem 

fins lucrativos. 
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13.6.7 Laboratório de Topografia 

 

O Laboratório de Topografia, localizado no CTC I, é um ambiente 

interdisciplinar, que envolve implementos de Topografia e Geoprocessamento. O 

laboratório está equipado com os principais aparelhos e acessórios topográficos, 

necessários ao aprendizado e desenvolvimento do estudante de Engenharia Civil às 

práticas de campo, cálculos dos levantamentos e confecção da planta topográfica, 

com focagem específica à sua área de atuação. 

Os equipamentos do Laboratório de Topografia possibilitam a realização de 

atividades que associam conhecimentos teóricos e práticos para realização de 

levantamentos topográficos para estudos geológicos; projetos e locação de obras 

civis; cadastramento rural e urbano; regularização fundiária; loteamentos; entre outras 

atividades.  

 

13.6.8 Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação 

 

O Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação, localizado no CTC I, 

com capacidade para atender a 25 estudantes, tem por objetivo principal a execução 

de atividades acadêmicas práticas na área de geotécnica, tais como ensaios de solos 

tanto no laboratório como no campo. Dessa maneira, contribui ao fortalecimento dos 

conceitos teóricos vistos nas disciplinas de Geologia, Mecânica dos Solo, 

Pavimentação, além da disciplina de Estradas. 

As atividades desenvolvidas no laboratório abordam as aulas práticas, a fim de 

que os estudantes aprendam a realizar ensaios de laboratório e de campo seguindo 

as normas da ABNT, além de fazer interpretações dos resultados obtidos. Desta 

maneira, são realizados ensaios de determinação de índices físicos dos solos, 

caracterização geotécnica dos solos, ensaios convencionais e não convencionais de 

geotécnica, e também a execução de ensaios experimentais como parte de trabalhos 

de conclusão do curso - TCC. 

Esse laboratório auxilia nos testes de diferentes tipos de solos, fornecendo 

parâmetros de projeto utilizados em construções de terra, na definição dos tipos de 

fundações, em estradas, na estrutura das barragens, túneis e nos vários tipos de 

canais para condução de água. Com o propósito de envolver-se com as atividades da 
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região, no laboratório são realizados ensaios geotécnicos a terceiros, prestando 

serviço assim à comunidade. 

 

13.6.9 Laboratório de Materiais e Medidas Elétricas 

 

O Laboratório de Materiais e Medidas Elétricas está localizado na sala 109 do 

CTC II, no Campus II da Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Os objetivos gerais 

deste laboratório são de proporcionar conhecimentos necessários para especificar 

materiais elétricos, conhecer o funcionamento básico de instrumentos de medições, 

montagens e testes de circuitos elétricos e acionamentos de pequenos motores.  

O laboratório de Materiais e Medidas Elétricas é utilizado por diversos cursos: 

Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental e Arquitetura e 

Urbanismo, onde os diversos tipos de lâmpadas elétricas são ensaiados. Neste 

ambiente é disposto todo o material necessário para a realização de 4 (quatro) 

bancadas simultâneas, seja para lâmpadas incandescentes, fluorescente (tubular e 

compacta), vapor de mercúrio, vapor de sódio e multivapores metálicos, com seus 

acessórios necessários (reatores, start, etc.), além de módulos para comandos de 

iluminação com interruptores simples, duplos, triplos, tree-way, four-way, fotocélula, 

etc. Também são realizadas ligações básicas de fusíveis, contatores, reles, 

disjuntores e motores. 

O curso de Engenharia Civil utiliza o laboratório para o desenvolvimento da 

disciplina Instalações Elétricas Prediais.  

 

13.6.10 Laboratório Renovação  

 

O laboratório Renovação, localizado no CTC I, tem por objetivo principal o 

exercício de atividades práticas na área de construção civil. Com capacidade para 

atender a 20 estudantes, no Laboratório são desenvolvidas aulas práticas das 

disciplinas inerentes à Construção Civil, além de dar suporte ao desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária realizadas nos cursos de 

Engenharia e Arquitetura, tais como projetos para produção e controle tecnológico de 

tijolos de solo-cimento, pesquisas afim e Trabalhos de Conclusão de Curso. 
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14 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 

Universidade Vale do Rio Doce - 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 II15. 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 Pessoa 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. 

 

 

14.1 ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA E SERVIÇOS OFERTADOS 

 

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 (TCCs), 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. 

                                            
15 https://youtu.be/8S5dnRTssbo 
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A área total construída no campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² destinado 

ao acervo e 89,92m² destinado aos usuários, com capacidade de 53 lugares. No 

campus II, a área total construída é de 1.446,06 m², sendo 331,36m² destinado ao 

acervo e 403,67 m² destinado aos usuários, com capacidade aproximada de 210 

assentos. 

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 on-line, 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”. O sistema Pergamum sofreu 

robusta atualização em 31/01/2019 quando migrou da versão Delphi para a versão 

Web, passando a ser hospedado no endereço 

www.pergamum.univale.br:8080/pergamumweb/home_geral/login.jsp, e não mais no 

Desktop, podendo ser acessado também de forma remota. 

A consulta on-line pode ser feita por autor, título, assunto, palavra-chave, 

editora, série, ISBN/ISSN número de chamada no endereço 

http://www.pergamum.univale.br/pergamum/biblioteca. O empréstimo domiciliar é 

permitido apenas aos usuários, sendo aos discentes e PTAs o empréstimo é de 3 

(três) livros por um prazo de 7 (sete) dias, com direito a quatro renovações; para o 

docente e discente de pós-graduação e da modalidade a distância, é permitido o 

empréstimo de até 5 (cinco) livros, por período de 15 (quinze) dias, com permissão 

para quatro renovações.  

As bibliotecas prestam os serviços que estão listados na página do site em 

www.univale.br/biblioteca/#servicos, sendo alguns de empréstimos domiciliares e 

renovações; fornecimento de referência bibliográfica dos títulos; Comutação 

Bibliográfica (COMUT); Portal de Periódicos Eletrônicos; Portal de Periódicos da 

CAPES; acervo virtual através de Bibliotecas Virtuais; orientações sobre normalização 

de trabalhos acadêmicos; capacitação e orientação para acesso a bases de dados; 

além de visitas orientadas às bibliotecas. 

A Rede Pergamum oferece ainda a Indexação Compartilhada de Artigos de 

Periódicos (ICAP) através do endereço www.pergamum.pucpr.br/icap, que tem como 

http://www.pergamum.univale.br:8080/pergamumweb/home_geral/login.jsp
http://www.pergamum.univale.br:8080/pergamumweb/home_geral/login.jsp
http://www.pergamum.univale.br:8080/pergamumweb/home_geral/login.jsp
http://www.pergamum.univale.br/pergamum/biblioteca
http://www.pergamum.univale.br/pergamum/biblioteca
http://www.pergamum.univale.br/pergamum/biblioteca
http://www.univale.br/biblioteca/#servicos
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objetivo compartilhar as publicações editadas por 57 instituições que fazem parte da 

Rede, com 236 periódicos, mais de 42.801 artigos, sendo aproximadamente 29.462 

artigos on-line. 

Os processos de catalogação realizados pelo SiBi obedecem às normas 

internacionais de padronização de registros bibliográficos. Utiliza-se a Classificação 

Decimal de Dewey (CDD), o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) e 

MARC 21, sendo suas autoridades controladas por cabeçalhos oficiais da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro. 

A Instituição possui estrutura adequada para suporte ao sistema de gestão dos 

recursos tecnológicos adotados. No balcão de atendimento do SiBi estão dispostos 

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 conta com o apoio dos profissionais da Assessoria de 

Tecnologia e  Informação (ATI), os quais dão suporte aos sistemas utilizados. 

A página da biblioteca localizada no Portal Univale oferece as seguintes 

informações e serviços: Consulta ao catálogo de livros físicos e virtuais; Periódicos: 

Eletrônicos, Portal da Capes e Físicos; Manual para elaboração de trabalhos 

acadêmicos; Repositório de TCCs; Sobre; Fale Conosco; Informativos; Na Mídia; 

Normas e Regulamentos; Manuais e Tutoriais; Biblioteca na Quarentena; 

Bibliografias; Acervo Virtual; Serviços; Estatísticas; Capacitações e Agenda e 

Orientações para entrega de trabalho. 

No Repositório de TCCs, disponível no endereço www.univale.br/trabalho-de-

conclusao-de-curso, constam o acesso na íntegra dos trabalhos que foram 

autorizados pelos discentes/autores para serem disponibilizados no catálogo da 

biblioteca para fins de consulta, impressão ou download via internet. Também se 

encontra o Manual Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da Univale que fornece 

subsídios para a elaboração de trabalhos técnico-científicos com o objetivo de 

promover a uniformização na apresentação dos trabalhos acadêmicos da 

Universidade.  

http://www.univale.br/trabalho-de-conclusao-de-curso
http://www.univale.br/trabalho-de-conclusao-de-curso
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14.2 ACESSIBILIDADE DAS BIBLIOTECAS  

  

O SiBi possui espaços integrados para atendimento ao público, com amplo 

acesso destinado ao acervo bibliográfico, área de estudo – salas de estudo em grupo, 

cabines de estudo individual e área livre –  e áreas administrativas que aprimoram os 

serviços oferecidos, a acessibilidade, a visibilidade e a circulação.   

Em relação a acessibilidade arquitetônica, há corredores entre as estantes, 

balcão de atendimento e mesas de no mínimo 0,90 m de largura e/ou altura, vagas 

demarcadas em estacionamento, rampa externa de acesso, sanitários, entrada/saída 

individualizada e computador de pesquisa exclusivo para pessoa com deficiência 

(PcD). Contemplando a acessibilidade instrumental e digital, são utilizadas tecnologias 

assistivas disponíveis para deficientes visuais, como o NonVisual Desktop Access 

(NVDA) instalado em todos os computadores; Text To Speech (TTS) que é um plug-

in de Leitor em Voz Alta disponível em todas as bibliotecas virtuais; recebimento de 

livros de literatura em Braille fornecidos pelo Instituto Benjamin Constant (IBC), 

através da coleção “Pontinhos” e desde 2018 o SiBi é integrante da Biblioteca Online 

Dorinateca de livros acessíveis da Fundação Dorina Nowill para Cegos, que 

disponibiliza livros acessíveis em três formatos: DAISY, MP3 e Fonte Ampliada. Por 

fim, no que compete à acessibilidade comunicacional, o site da IES, assim como o da 

Biblioteca contam atualmente com dois sistemas instalados: VLibras que traduz 

conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

e o Real Accessability com funcionalidades de aumentar e diminuir tamanho do texto, 

deixar o site em preto e branco, inverter cores, destacar os links e trocar a fonte do 

site por uma mais simples e a opção para redefinir todas as configurações. 

 

14.3 ACERVO DA BIBLIOTECA  

 

O SiBi dispõe de acervo físico, online e virtual, e desta forma é compreendido 

como acervo misto: 

I. Físico (Estante física): Materiais que foram tombados e que encontram-se nas 

estantes e disponíveis para consulta através do Catálogo Pergamum. 

II. On-line (Catálogo Pergamum):  

a. Dorinateca 

b. Periódicos Eletrônicos 

http://www.ibc.gov.br/
http://www.dorinateca.org.br/
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c. Portal de Periódicos da CAPES 

d. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

e. Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos (ICAP) 

III. Virtual (Assinatura eletrônica): 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.  

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, conforme descrito no quadro 8.  

 

Quadro  8  - Acervo virtual da biblioteca 

Bibliotecas Virtuais Pearson Minha Biblioteca 

Fundação 2005 2011 

Aquisição pela UNIVALE 22/04/2015 28/02/2020 

Vigência do contrato atual 
2021-2022 

08/04/2021 a 08/04/2022 05/03/21 a 05/03/2022 

Quantidade de Licenças 1.000 3.675 

Valor da Licença R$ 27.120,00 R$ 182.520,00 

Área do acervo (catálogos) Multidisciplinar Multidisciplinar 

Quantidade de Títulos 
(11/06/21) 

+10.000 +11.000 

Editoras +30 (Blucher, 
Intersaberes, Oficina de 

Textos, Vozes dentre 
outras) 

+16 (Grupos A, GEN, 
Autêntica, Almedina; 
Saraiva, Cengage, 

Blucher dentre outras) 

Forma de Acesso Integração Única (SSO) Learning Management 
System (LMS) 

Fonte: Bibliotecas da UNIVALE (2021). 
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Com a contratação da biblioteca virtual “Minha Biblioteca” em 2020, que 

também contempla o Grupo A com os selos editoriais Sagah, Artes Médicas, Artmed, 

Bookman, McGraw Hill e Penso, os discentes passaram também a encontrar os Livros 

Virtuais em mais uma biblioteca virtual, e para padronizar as referências bibliográficas 

das Bibliografias Básicas (BB) e Bibliografias Complementares (BC), o SiBi não mais 

vincula as referências dos cursos de graduação na modalidade a distância à 

“Biblioteca A”, e sim apenas a “Minha Biblioteca” e “Pearson”, por isso atualmente é 

informado que o SiBi disponibiliza apenas 2 (duas) bibliotecas virtuais para o acesso 

remoto. Os discentes dos cursos de graduação na modalidade a distância acessam 

os capítulos dos livros virtuais através das Unidades de Aprendizagem (UAs) da 

solução educacional integrada SAGAH que é vinculada ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) da UNIVALE, e para o acesso na íntegra continuam acessando 

a “Biblioteca A”, assim como a plataforma específica da “Minha Biblioteca”. 

E por sua vez, o acervo on-line disponível no Pergamum são de publicações 

online gratuitas, dissertações online, apostila eletrônica, TCCs e teses, dentre outros. 

Os acervos independentes do seu formato são constituídos de materiais bibliográficos 

atualizados e adequados aos currículos dos cursos de graduação presencial e a 

distância, Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e aos projetos de pesquisa e 

extensão da Instituição. 

O SiBi possui ainda convênio com o Portal de Periódicos da Capes, que 

abrange o acervo de periódicos e base de dados, que atualmente contabiliza 48.038 

títulos de periódicos em texto completo, 130 bases de dados de referências e resumo, 

41 bases estatísticas, 64 bases de teses e dissertações, 48 obras de referência, 15 

bases de conteúdos audiovisuais; 2 bases de normas técnicas, dentre outros. O 

acesso ao conteúdo assinado pela IES desde 2019/2º também é remoto através da 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), e em acesso aberto através do site 

específico de cada Periódico. A lista dos Periódicos selecionados pelos cursos para 

compor as bibliografias de cada UC está disponível no site da biblioteca através do 

endereço www.univale.br/periódicos, com o seu International Standard Serial Number 

(ISSN), título, qualificação da Qualis/Capes (se houver), se está disponível ou não no 

Portal da Capes e o seu hiperlink para redirecionar a página de origem. 

O SiBi por abrigar um acervo misto desde 2015, e em atendimento ao 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância (IACG), 

que sofreu robusta atualização em outubro de 2017, nos indicadores 3.6 sobre 
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Bibliografia Básica (BB) e 3.7 de Bibliografia Complementar (BC), onde o antigo 3.8 

sobre Periódicos Especializados (PE) foi incorporado pelos indicadores 3.6 e 3.7, e 

levando em consideração a expertise da Univale de ter recebido entre 2018 e 2019 o 

total de 6 (seis) comissões neste novo instrumento, uma nova métrica quantitativa dos 

títulos e da possibilidade da adoção integral de títulos virtuais, foi regulamentada pela 

Portaria UNIVALE 162/2021 de 20/10/2021 (Revoga as Portarias 042/2020 e 

094/2020) que instituiu a  métrica de quantidade de títulos e exemplares (físicos) e/ou 

de acesso multiusuário (virtuais), sejam por meio de assinaturas e/ou de acesso 

aberto para os cursos de graduação presencial e a distância da Univale, e a adoção 

de títulos exclusivamente de acesso virtual multiusuário, enquanto durar o período de 

Pandemia pela COVID-19, conforme art. 7º. 

Desta forma, conforme art. 5º, a métrica dos títulos que deverão compor a BB, 

a BC e os PE para cada UC dos cursos ofertados pela Univale devem ser compostos 

por:  

I. BB: de 02 a 03 títulos preferencialmente todos virtuais;  

II. BC: de 02 a 05 títulos obrigatoriamente virtuais;  

III. PE: de 01 a 03 títulos obrigatoriamente virtuais. 

Ao que compete a métrica de exemplares físicos e/ou assinaturas de acesso 

virtual, conforme art. 6º: 

I. BC: Caso seja selecionado algum título do acervo físico, a métrica de 

exemplares necessita assegurar a compatibilidade entre o número de vagas 

ocupadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos), levando-se em 

consideração o cálculo de aproximadamente 1 exemplar físico para cada 6 

(seis) vagas realmente ocupadas. Para os títulos virtuais, compõe-se de 

assinaturas de acesso multiusuário.  

II. BC: Compõe-se de assinaturas de acesso multiusuário.  

III. Periódicos: Compõe-se de acesso multiusuário. 

Entende-se como acesso multiusuário, o acesso às Bibliotecas Virtuais que é 

disponibilizado através de um mesmo título e acessado por múltiplos usuários ao 

mesmo tempo e a busca por livros e periódicos físicos é realizada através do Catálogo 

Pergamum e é restrito à disponibilidade de exemplares nas estantes das Bibliotecas, 

sendo utilizados mecanismos de reservas e renovações online através do Meu 

Pergamum. O acesso às Bibliotecas Virtuais é multiusuário, estando disponível tanto 

no Catálogo Pergamum quanto diretamente nas Plataformas das Bibliotecas Virtuais 
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disponibilizados no Portal do Aluno, Portal do Professor em URL Externas, no Portal 

PTA e no AVA da Univale.  

 

 

14.4 POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO 

ACERVO 

 

A atualização e expansão do acervo segue a Política de Aquisição e 

Desenvolvimento da Coleção (PADC) aprovada pela mantenedora que norteia os 

processos decisórios envolvidos na seleção, aquisição ou mesmo no descarte do 

acervo, tornando dessa maneira um instrumento de planejamento e avaliação. 

 

14.4.1 Formação do acervo  

 

A formação do acervo e desenvolvimento de coleções volta-se para o 

desenvolvimento de coleções bibliográficas atualizadas e adequadas aos currículos 

dos Cursos de graduação: Presencial e EaD, Pós-graduação e Mestrado da 

Instituição, aos projetos de pesquisa e às atividades de extensão. Para isso as reúnem 

em seu acervo diferentes tipos de materiais bibliográficos e audiovisuais. 

Conforme apresentado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2020-

2024) a finalidade da PADC é: 

I. adequar os títulos constantes nas bibliografias básica e complementar dos 

Planos de Ensino dos Cursos de Graduação da Univale, conforme 

recomendação dos Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação 

(IACG) expedidos pelo INEP/MEC;  

II. adquirir obras para formação de acervo, visando ao apoio informacional às 

atividades de Ensino, Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão; 

III. observar a política de atualização do acervo da biblioteca. 

A formação do acervo das bibliotecas, a aquisição, recebimento de doações de 

materiais e a atualização bibliográfica estão orientadas para: 

I. dar apoio e suporte bibliográfico aos programas de ensino, pesquisa e 

extensão; 

II. atender a demanda da comunidade interna (alunos, professores e 

colaboradores); 
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III. fornecer materiais bibliográficos que elevem e atualizem o nível de 

conhecimento geral e específico de seus congregados; 

IV. resguardar materiais importantes que resgatem a história da Instituição, 

incluindo os seus documentos oficiais e suas próprias publicações. 

 

14.4.2 Prioridades para aquisição  

 

De acordo com a política adotada, as bibliotecas têm como prioridades para a 

aquisição de materiais: 

I. cursos novos ou em fase de implantação; 

II. disciplinas novas e/ou alterações de currículos; 

III. cursos em que a biblioteca obteve conceito baixo no quesito acervo na 

avaliação dos discentes e docentes; 

IV. áreas que necessitam de atualização constante. 

V. Assinatura e renovação de periódicos científicos para atender as indicações 

dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos. 

Quanto aos critérios para a seleção qualitativa e quantitativa do acervo, a 

política prioriza o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPCs), observando: 

I. adequação aos objetivos educacionais da instituição; 

II. adequação à demanda e perfil dos usuários que utilizarão os materiais; 

III. autoridade do autor e do editor; 

IV. nível de atualização do material; 

V. idioma acessível aos usuários. 

 

14.4.3 Do processo de aquisição e remoção de Livros Virtuais 

 

A aquisição/atualização do acervo passa por um programa permanente por 

meio de compras e doações. Anualmente são realizados investimentos financeiros 

para atendimento e adequação à demanda bibliográfica e de infraestrutura. 

A aquisição de material bibliográfico é realizada mediante as solicitações dos 

docentes, atestando que a bibliografia é adequada em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos descritos no PPC, visando a atualização e considerando 

a natureza das Unidades Curriculares (UCs). A mesma é referendada por relatório de 

adequação assinado pelo Núcleo Docentes Estruturante (NDE), comprovando 
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também a compatibilidade em cada bibliografia da unidade curricular, entre o número 

de número de vagas ocupadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e 

a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. 

A solicitação é realizada mediante o preenchimento dos seguintes formulários: 

I. Indicação das Bibliografias e Validação pelo NDE. 

II. Substituição de Bibliografia: reprovado, esgotado ou indeferido. 

Após ser referendada pelo NDE, o processo de aquisição é iniciado com os 

coordenadores de curso encaminhando as solicitações à Biblioteca Central, que ao 

receber os pedidos faz a busca no acervo a fim de verificar a existência ou não da 

obra, bem como a sua quantidade. Caso seja necessária a aquisição, a biblioteca 

realiza os orçamentos e encaminha o pedido à Diretoria Executiva/Setor de Compras 

que realiza os orçamentos finais e efetiva a compra. A solicitação de compra é 

atendida desde que seja fundamentada a sua necessidade e que as obras estejam 

disponíveis no mercado editorial. 

A aquisição de Livros Virtuais, por sua vez, é através de assinaturas de novas 

bibliotecas virtuais ou a renovação dos contratos das anteriormente contratadas. A 

licença é enquadrada como limitada, não exclusiva e temporária, com duração de no 

mínimo 12 meses. Por tratar-se de assinatura, ocorre em alguns momentos a remoção 

de alguns dos Livros Virtuais das plataformas das bibliotecas virtuais basicamente por 

2 (dois) motivos: substituição de edição por uma mais atualizada e/ou remoção do 

título por questões contratuais entre o autor e a editora, mediante comunicação prévia. 

Quando trata-se de remoções e o título pertencer a bibliografia dos cursos caberá ao 

SiBi atualizar a planilha do Google Drive no formato de excel nomeada de “Catálogo 

de E-books – atuais, novos e obras retiradas”, que consta na aba “Acervo Virtual”, no 

endereço  www.univale.br/biblioteca/#acervovirtual. Os cursos e os seus respectivos 

membros do Núcleo Docente Estruturante (NDEs), são comunicados via e-mail 

sempre que a mesma for atualizada para realizar previamente as devidas 

substituições dos títulos, não acarretando desta forma prejuízos aos discentes no 

decorrer do semestre letivo. 

 

 

  

https://www.univale.br/biblioteca/#acervovirtual
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14.5 AVALIAÇÃO DO ACERVO 

 

A avaliação do acervo é realizada sempre que necessário sendo empregados 

métodos qualitativos e quantitativos cujos resultados são comparados e analisados 

assegurando o alcance dos objetivos da avaliação da coleção. Participam do processo 

de avaliação a bibliotecária, a coordenação de curso e os docentes especialistas na 

área. Como ação corretiva após a análise do acervo é empregado o processo de 

desbastamento. O método utilizado é o descarte do material, que após ser avaliado 

criteriosamente será excluído da coleção ativa. O SiBi reserva-se no direito de dar 

destinação aos materiais, seja para outras bibliotecas ou para instituições que 

demonstrem interesse em adquiri-los.  

 

 

14.6 BIBLIOTECAS VIRTUAIS E SUAS POTENCIALIDADES NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Ferramentas para a leitura e fichamento do Livro Virtual: O acervo virtual das 2 

(duas) plataformas de bibliotecas virtuais contam com inúmeras ferramentas que 

facilitam a sua usabilidade. Entende-se por usabilidade o tributo que avalia quão fácil 

e agradável é a interface para o uso, sendo 2 (duas) delas acessíveis. Cabe por sua 

vez à acessibilidade a propriedade de ser utilizável por PcD, e destacam-se as 

seguintes ferramentas agrupadas pelo propósito que oferecem ao ensino-

aprendizagem: 

i. Detalhes, Barra de Rolagem e Paginação. 

ii. Sumário, Pesquisar e Destaques. 

iii. Notas, Marcações e Figuras da Elsevier. 

iv. Citações, Copiar URL e Compartilhar. 

v. Cartões de Estudo, Criar Tarefas e Modo Revisão. 

vi. Acesso Offline pelo aplicativo e Impressão. 

vii. Leitura: Listas, Metas, Lidos, Adicionados Recentemente e Expert Reader. 

viii. Labs. 

ix. Recursos de Acessibilidade: leitura em voz alta e formatação melhorada. 
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14.6.1 Engajamento por Livro e por Usuário 

 

Ao contrário do Livro Físico que é a sua estatística de engajamento é medida 

pela quantidade de empréstimos e renovações dos exemplares, cabe ao Livro virtual 

constatar o seu engajamento através de 6 (seis) tipos de relatórios. Em se tratando 

do acervo, deve ser verificado através Páginas visualizadas (Pageviews) e 

Informações por e-book (Relatório Engagement by Book). No que refere-se aos 

usuários, pode ser verificado por meio dos relatórios de Alunos com atividade 

(Students with Activity), Sessões de estudo (Study Sessions), Tempo médio de sessão 

(Average Session Length) e Informações por usuário (Relatório Details). 

O SiBi disponibiliza os relatórios na aba “Estatística” do site 

www.univale.br/biblioteca/#estatisticas, para que cada curso avalie o engajamento 

dos e-books indicados nas bibliografias de cada UC. Para dados confidenciais a 

visualização é somente através do acesso pelo e-mail institucional do docente. 

 

 

14.7 PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

O SiBi adota procedimentos de contingência para acesso ao acervo físico e 

virtual. O plano apresenta uma estrutura estratégica e operativa que ajuda a controlar 

situações de emergência e a minimizar consequências negativas. Propõe 

procedimentos alternativos ao funcionamento normal da Biblioteca sempre que 

alguma de suas funções usuais se vê prejudicada por uma contingência interna ou 

externa. Procura garantir a continuidade do funcionamento diante de quaisquer 

eventualidades, sejam materiais ou pessoais.  

 

14.7.1 Para as bibliografias impressas (acervo físico) 

 

I. disponibilização de um exemplar como consulta local: os exemplares em 

consulta local/rápida são identificados por uma tarja vermelha sobre a etiqueta 

do livro; 

II. verificação sistemática do número de reservas: com o objetivo de identificar a 

demanda de uso e a necessidade de ampliação da quantidade de exemplares 

em meio físico são realizadas verificações sistemáticas do número de 

http://www.univale.br/biblioteca/#estatisticas
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reservas através do Sistema Pergamum, que possibilitará a indicação da 

necessidade de aquisição de mais exemplares; 

III. reserva de títulos esgotados nas estantes através do Sistema Pergamum: 

quando um título se encontra esgotado na estante o aluno realiza a reserva 

pelo sistema Pergamum através dos computadores disponibilizados no setor 

ou por meio de dispositivos pessoais móveis através da rede wi-fi da 

biblioteca. O sistema identifica a demanda pelo título e impede que os alunos 

que estão com os títulos renovem o empréstimo por novo prazo possibilitando 

desta forma o acesso igualitário à obra por todos os alunos; 

IV. setor de restauração interno: o SiBi possui o próprio setor de restauração de 

materiais impressos e colaborador especializado, possibilitando a reposição 

de material danificado em tempo menor sem que o material deixe a biblioteca; 

V. queda de energia: a IES possui gerador de energia que mantém os servidores 

ligados sem incorrer em perda de dados do acervo e usuários; 

VI. queda de internet e provedor: a IES possui link de redundância com 200Mbps 

que suporta os sistemas utilizados em caso de queda do provedor principal; 

VII. queda de rede wi-fi: a biblioteca possui 09 computadores destinados à 

pesquisa e consulta ao acervo com configuração e softwares que possibilitam 

acesso às atividades acadêmicas; 

VIII. furtos: Cada exemplar possui afixado em sua terceira capa um dispositivo 

(etiqueta) eletromagnético de 9.5 MHz que possui ativação automática ao 

passar entre os sensores na saída da biblioteca. Há restrição de entrada na 

biblioteca portando bolsas, mochilas, pastas, fichários, sacolas e similares. O 

balcão de atendimento (para empréstimos e devoluções) está localizado em 

local estratégico, permitindo que os funcionários observem a circulação de 

pessoas; 

IX. enchentes: A IES é circundada pelo Rio Doce, porém a BC possui distância 

de aproximadamente 200m em relação à margem do Rio, além da elevação 

do terreno. As estantes não possuem livros na última prateleira inferior que 

garante elevação mínima de 30 cm em relação ao piso. 
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14.7.2 Para as bibliografias virtuais (acervo virtual) 

 

O procedimento de contingência para o acervo virtual é realizado juntamente 

com a plataforma das bibliotecas virtuais Minha Biblioteca e Pearson: 

I. remoção de títulos da plataforma: quando da retirada de títulos são enviados 

alertas para o SiBi com 60 a 180 dias de antecedência para que se possa 

informar às coordenações de curso e a mesma tomar os devidos 

procedimentos para substituição do título por outro de mesmo valor 

bibliográfico sem prejuízo aos alunos; 

II. acesso à internet: a biblioteca possui 08 computadores conectados em rede 

e disponibiliza rede wi-fi de acesso livre em todo o ambiente da biblioteca; 

III. queda de energia: a IES possui gerador de energia e no-break que mantêm 

os servidores ligados sem incorrer em perda de dados; 

IV. queda de sistemas de internet e provedor: a IES possui link de redundância 

com 200Mbps que suporta satisfatoriamente os sistemas e plataformas 

virtuais usadas pela biblioteca utilizados em caso de queda do provedor 

principal; 

V. interrupção do acesso à plataforma virtual e suporte técnico: Garantia de 

suporte técnico caso venha ter interrupções devido a problemas tecnológicos 

através dos e-mails suporte@minhabiblioteca.com.br, 

universidades.atendimento@pearson.com e através do WhatsApp. 

VI. acesso off-line: ambas bibliotecas disponibilizam a possibilidade de impressão 

de páginas, sendo cobrado R$ 0,7 centavos pela Pearson e de forma gratuita 

pela Minha Biblioteca, sendo 2 (duas) páginas por vez. A Pearson também 

disponibiliza aplicativo próprio para o acesso off-line de até 10 obras para o 

acesso sem conexão à internet após o seu download. 

 

 

14.8 ACERVO DO CURSO  

 

Em conformidade com a Portaria UNIVALE 162/2021 de 20/10/2021 (Revoga 

as Portarias 042/2020 e 094/2020), que institui a métrica de quantidade de títulos e 

exemplares físicos e/ou de acesso virtual multiusuário para os cursos de graduação 

da Univale, o NDE do curso de Engenharia Civil estabeleceu a sua indicação para as 

mailto:universidades.atendimento@pearson.com
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bibliografias do curso. Para a bibliografia básica são indicados de 02 a 03 títulos, 

preferencialmente todos virtuais, por unidade curricular, o título físico se houver, 

devidamente tombados e informatizados. Deve-se considerar a atualização dos títulos 

e as obras clássicas da área disponibilizando. Para a bibliografia complementar, cada 

unidade curricular conta com 02 a 05 títulos obrigatoriamente virtuais, observando a 

atualização dos títulos e respeitando as obras clássicas da área.  

Fica instituída como métrica dos exemplares físicos e/ou assinaturas de acesso 

virtual que irão compor a bibliografia básica, a bibliografia complementar e os 

periódicos especializados para cada Unidade Curricular (UC) dos cursos ofertados 

pela Univale, conforme art. 6º: 

I. Da Bibliografia Básica: Caso seja selecionado algum título do acervo físico, a 

métrica de exemplares necessita assegurar a compatibilidade entre o número 

de vagas ocupadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos), 

levando-se em consideração o cálculo de aproximadamente 1 exemplar físico 

para cada 6 vagas realmente ocupadas. Para os títulos virtuais, compõe-se 

de assinaturas de acesso multiusuário. 

II. Da Bibliografia Complementar: Compõe-se de assinaturas de acesso 

multiusuário. 

III. Periódicos: Compõe-se de acesso multiusuário. 

Parágrafo único: Para cada título virtual adotado nas bibliografias pelos cursos, 

recomenda-se como Plano de Contingência, a aquisição de um exemplar físico para 

consulta no ambiente das Bibliotecas Físicas. 

O NDE do Curso de Engenharia Civil a cada semestre faz análise do acervo 

bibliográfico do curso no processo de validação do Plano de Ensino das disciplinas, 

visando avaliar os títulos e periódicos sugeridos pelos docentes com relação a 

adequação e compatibilidade de cada título, tanto da bibliografia básica, quanto da 

complementar. 
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15 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSIBILIDADE  

 

 

A instituição observa os principais dispositivos legais e normativos produzidos 

em âmbito nacional e internacional que enfatizam a educação de qualidade para 

todos, como o exposto na Constituição Federal de 1988 (artigos 205, 206, 208) que 

assegura o direito de todos à educação; a legislação relativa a Acessibilidade 

Arquitetônica  ABNT NBR 9050/04 e  10.098/2000; Decreto n° 5.296/04; e demais 

legislações que asseguram o direito à educação inclusiva,  o acesso, permanência e 

conclusão do Ensino Superior às pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: Aviso Circular nº 277/96 que trata 

do ingresso ao ensino superior; Decreto nº 3.956/01 (Convenção Interamericana para 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência);   legislações relativas à Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Lei nº 

10.436/02 e Decreto nº 5.626/05) e ao Braille (Portaria nº 2.678/02); Decreto nº 

7.234/10 – dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 

que prevê o acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; o Decreto 

nº 6.949/09 que Ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), que assegura o acesso a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis; o Decreto nº 7.611/11 que Dispõe sobre o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008); as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos – Parecer CNE/CP 

8/2012; e a Lei 12.764/2012 que institui a  Proteção dos Direitos da Pessoa com  

Transtorno do Espectro Autista. 

Considerando os dispositivos legais, entende-se que se faz necessário ações 

em consonância com tais dispositivos e, nesse sentido, a Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale busca garantir o apoio aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais que ingressam na universidade e empreender práticas 

inclusivas e de acessibilidade.  

O Documento orientador (SECADI/SEsu-2013 e Decreto 5.296/04) considera 

acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
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serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Nesse contexto, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale encontra respaldo 

em diversas ações de promoção da acessibilidade (arquitetônica, comunicacional, 

atitudinal, digital, instrumental e metodológica), e procedimentos que identifica os 

estudantes portadores de deficiências – especialmente os ingressantes – e busca 

oferecer condições de acessibilidade e de participação no processo de ensino-

aprendizagem durante todo o período de sua permanência na instituição, estabeleceu 

os seguintes procedimentos: 

I. no ato da inscrição para o processo seletivo – faz-se levantamento das 

eventuais necessidades especiais para realização das provas; 

II. no ato da matrícula – aplicação de questionário ao matriculando, no qual se 

incluem questões sobre a existência ou não de deficiências ou mobilidade 

reduzida que venham a exigir, no decorrer do curso, condições especiais de 

acessibilidade; 

III. no decorrer do curso – promoção de processos de diversificação curricular, 

flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem 

de estudantes com necessidades especiais, que inclui por meio do Espaço A3 

– Apoio ao Aluno, o Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão 

Pedagógica, orientação e apoio, conforme situação apresentada pelo 

estudante ou identificada pelo corpo docente.  

Outras ações são implementadas buscando o atendimento normativo: 

Acessibilidade arquitetônica: o processo de adaptação das instalações da 

rede física tem sido uma constante no aprimoramento da redução de barreiras com 

as seguintes ações: construção de novos espaços levando-se em consideração as 

normas da ABNT, retirada de pequenos degraus, rebaixamento de calçadas, 

construção de rampa acessível, banheiros adaptados com circulação interna, reserva 

de vagas no estacionamento nas proximidades das unidades de serviço, instalação 

de softwares ledores de tela nas bibliotecas central e setorial. 

Libras: a “Língua Brasileira de Sinais” – LIBRAS é ofertada como disciplina 

curricular obrigatória em todos os cursos de Licenciatura. Nos cursos de bacharelados 

a disciplina Libras consta na matriz curricular como optativa. Outro encaminhamento 

que a instituição é manter em seu quadro um técnico administrativo, intérprete de 

LIBRAS.  
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Apoio à educação inclusiva: objetiva apoiar o estudante com deficiência no 

seu ingresso na Universidade, em seu primeiro período inicial de estudos, visa a 

identificação/ superação de possíveis barreiras. São realizados, encontros com os 

estudantes, com a família a partir da demanda e/ou conforme a necessidade e reunião 

com os professores. Também é realizado o acompanhamento docente para a prática 

inclusiva e acompanhamento dos estudantes com necessidade especial por meio do 

PID/NE, Plano Individual de Desenvolvimento para Estudantes com Necessidades 

Especiais. 

Formação Docente: os docentes contam com o apoio de uma assessoria 

pedagógica por meio do Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão 

Pedagógica para inclusão do estudante com deficiência nas situações do cotidiano 

acadêmico relacionadas ao fazer docente. Busca-se, a promoção regular de debates 

no meio acadêmico, nos eventos do calendário institucional e atividades acadêmicas 

de extensão, pesquisa (Colóquio de Educação Especial, Jornada de Educação 

Inclusiva, Simpósio de Pesquisa e Iniciação de Pesquisa). 

Nessa perspectiva, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, signatária aos 

preceitos Constitucionais e Legais que estabelecem a educação como direito de 

todos, considerando os princípios da igualdade de condições de acesso, permanência 

e a garantia de padrão de qualidade concebe a acessibilidade como uma política de 

inclusão de estudantes e demais segmentos da comunidade acadêmica. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale encontra-se alinhada à meta 12 do 

Plano Nacional de Educação (2014 – 2024), que prevê em suas ações estratégicas, 

o acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de 

graduação, como acessibilidade, bem como os referenciais de qualidade para a 

Educação a Distância (INEP/MEC, 2007) que orienta as ações dos cursos ofertados 

na modalidade a distância, com tais referenciais, fortalece os pilares da convivência 

humana, a ausência de barreiras na comunicação e a interação no processo ensino-

aprendizagem, conforme a seguir. 

Acessibilidade atitudinal: Deve-se constituir tema transversal da ética, 

garantida em todas as disciplinas/módulos dos cursos ofertados, por fortalecer o pilar 

da convivência humana e caracterizar pela ausência de barreiras impostas por 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.  

Acessibilidade comunicacional: A ausência de barreiras na comunicação 

interpessoal em todos os gêneros deve ser garantida nos processo ensino-



269 

 

 

aprendizagem, por meio de textos escritos, orais e conteúdo por meio digital, nas 

atividades síncronas e assíncronas, conforme PPC. Para garantir esse indicador de 

qualidade, é necessário planejar os padrões e a consistência da lógica visual, 

interacional e demais recursos de acessibilidade, especialmente por meio da oferta 

da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), utilização de textos em Braille, textos com 

letras ampliadas para quem tem baixa visão, uso do computador com leitor de tela, 

criar sumários e menus, dentre outras alternativas metodológicas. 

Acessibilidade instrumental: A ausência de barreiras nos instrumentos, 

utensílios e ferramentas de estudo deve ser buscada para auxiliar essa dimensão da 

acessibilidade. Para isso recursos de tecnologias assistivas devem ser adotados e/ou 

projetados para serem incorporados em carteiras, lápis, canetas, régua, teclados de 

computador e mouses, pranchas de comunicação aumentativa e alternativa, dentre 

outros. As ferramentas de estudo devem superar barreiras, priorizando a qualidade 

do processo de inclusão plena. 

Acessibilidade digital: Refere-se à possibilidade e a condição de alcance, 

percepção, entendimento e interação para a utilização, a participação e a contribuição, 

em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia, em sítios e serviços 

disponíveis, por qualquer indivíduo, independentemente de sua capacidade motora, 

visual, auditiva, intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em qualquer local 

e em qualquer ambiente físico ou computacional e a partir de qualquer dispositivo de 

acesso.  

Nessa esteira, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE) dos 

cursos integra as tecnologias de informação e comunicação e materiais didáticos 

adotados no processo de ensino-aprendizagem, garantindo a acessibilidade digital e 

comunicacional, promovendo a interatividade entre discentes e professores/tutores, 

assegurando o acesso a materiais e recursos didáticos a qualquer hora e lugar, com 

autonomia, beneficiando à comunidade acadêmica, conforme recursos descritos a 

cada caso a seguir: 

a) pessoas com baixa visão que usam, ou não, programas ampliadores de tela 

– não têm dificuldade com o contraste, nem para identificar e clicar em hiperlinks, 

barras e botões, ou para aumentar o tamanho das letras; 

b) pessoas com deficiência auditiva ou surdas acessam informações em áudio 

e vídeo com transcrições, legendas e traduções em Libras (Língua Brasileira de 

Sinais); 
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c) pessoas com deficiência motora e mobilidade reduzida que usam apenas o 

teclado para acessar os conteúdos conseguem navegar com facilidade por todos os 

menus e seus subitens, serviços, formulários e informações disponíveis; 

d) pessoas que não conseguem identificar algumas cores não se confundem 

nem perdem informações, porque todas as informações apresentadas por meio de 

cores são transmitidas, também, de outras formas; 

e) pessoas cegas que utilizam programas leitores de tela no computador 

navegam sem dificuldade pelos sites, preenchem formulários, acionam botões por 

meio de comandos do teclado e conseguem acessar, inclusive, as informações que 

estão em imagens, por meio de textos alternativos; 

f) pessoas com deficiência intelectual ajustam a velocidade das animações e 

têm acesso a conteúdos em texto, áudio e vídeo para aprimorarem seus estudos. 

g) pessoas com baixa experiência computacional aprendem, com facilidade, a 

utilizar serviços fundamentais para seu dia a dia e encontram, com rapidez, todas as 

informações de que necessitam; 

h) pessoas com idade avançada conseguem encontrar todas as informações 

de que necessitam devido ao bom contraste, assim como pelo tamanho dos textos, 

navegabilidade e baixa complexidade das interações; 

i) pessoas com problemas de conexão com a internet acessam e podem gravar 

os conteúdos para visualização em tempos e espaços diversos;  

j) pessoas com dispositivos móveis acessam serviços e informações, mesmo 

utilizando telas e teclados muito pequenos e com velocidade de conexão e capacidade 

de processamento e armazenamento reduzidas. 

Acessibilidade Metodológica: Em conformidade ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Univale (PDI 2020-2024),  as metodologias adotadas 

no processo ensino-aprendizagem devem fundamentar-se na teoria educacional 

sociointeracionista, com métodos e estratégias de aprendizagem condizentes ao 

desenvolvimento de competências e habilidades em consonância ao perfil do egresso, 

com práticas pedagógicas sustentadas nos princípios pedagógicos da 

interdisciplinaridade, contextualização, indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e 

extensão e na integração teoria e prática.  

Conforme item específico deste PPC, os laboratórios de informática da Univale 

atendem às necessidades por meio da disponibilidade de equipamentos, acesso à 

internet e portais de comunicação. Acrescente-se ainda as bibliotecas virtuais que 
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garantem o acesso ininterrupto do acervo pelos usuários, sendo adequadas em 

relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC conforme 

referendado por meio de relatório do Núcleo Docente Estruturante do curso. 

Nessa perspectiva, constitui fator decisivo para a ausência de barreiras na 

disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de tecnologias assistivas, 

compreendendo equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação 

da informação em formatos alternativos, contribuindo para o cumprimento do 

importante papel social da educação que é a transformação. 
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16 ARTICULAÇÃO DA GRADUAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

16.1 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

A oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu na UNIVALE foi 

regulamentada em 18 de maio de 2004, pela Portaria UNIVALE 027/2004 e teve sua 

atualização pela Portaria UNIVALE 002/2005, de 07 de janeiro de 2005.  

Institucionalmente, os cursos de pós-graduação lato sensu atendem ao 

Regulamento Geral dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu na Univale, aprovado 

em 17 de Dezembro/2003, pela Resolução do CONSEPE nº 014/2003 e atualizado 

em 20 de Maio/2020 pela Resolução do CONSUNI nº 006/2020, ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e estão 

organizados em consonância com a Política de Extensão da Univale atualizada em 

20 de maio de 2020 pela Resolução do CONSUNI nº 011/2020. Legalmente, atendem 

ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018. 

Para gerenciar a oferta dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, a Univale 

conta com o Setor de Pós-Graduação Lato Sensu, vinculado à Assessoria de 

Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu (AEX), criado em 26 de março de 2007, 

através do Ato Administrativo 05/2007 da PROACAD. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu, denominados pela Resolução 

CNE/CES 01/2018 como especialização, são programas de nível superior que visam 

oferecer a educação continuada, complementando a formação acadêmica nas 

diversas especialidades de atuação profissional e fomentando a atualização e o 

aprimoramento para atuação no trabalho e para o atendimento de demandas por 

profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor público, as empresas e as 

organizações do terceiro setor, tendo em vista o desenvolvimento do país. São cursos 

de especialização destinados a candidatos diplomados em cursos de graduação, 

oferecidos presencialmente ou a distância, observadas a legislação, as normas e as 

demais condições aplicáveis à oferta, à avaliação e à regulação de cada modalidade, 

bem como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade. São 

cursos que buscam a interdisciplinaridade, o diálogo com a pesquisa e a interação 

dialógica com a comunidade, com duração mínima de 360 horas (quando MBA a 

duração mínima é de 400 horas). 
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Compreendendo a importância em estimular o desejo e a necessidade de 

continuidade dos estudos em seus estudantes, a Univale prevê no objetivo cinco da 

dimensão dois de seu PDI o aumento da participação de seus egressos nos 

programas de especialização ofertados para educação continuada, de forma a 

articular as políticas de ensino, pesquisa e extensão da graduação e da pós-

graduação. Tendo em vista a política de egressos da instituição, a pós-graduação lato 

sensu visa ainda criar condições para a educação continuada em um trabalho coeso 

e sistemático, garantindo a qualidade na educação continuada frente às necessidades 

do mercado de trabalho, e uma oferta fundamentada em pesquisa com estudantes 

concluintes, professores e comunidade.  

O compromisso da Univale é de disponibilizar para a sociedade, profissionais 

e professores com sólida formação disciplinar ou interdisciplinar, com 

competência e habilidade para observar e lidar com problemas complexos e 

as pluralidades que caracterizam o mundo contemporâneo. (PDI-UNIVALE, 

2020-2024) 

 

Assim, a pós-graduação lato sensu tem como principal função preparar o 

graduado para as várias possibilidades de inserção no mundo do trabalho, 

consolidando e expandido habilidades, competências e especificidades dos 

profissionais na sistematização de experiências e saberes das diversas áreas de 

atuação de forma integrada com a formação inicial (graduação). Como instituição 

comunitária e laica sua política de educação continuada deve aprofundar seu caráter 

comunitário em cooperação com as necessidades locais e regionais, presente nos 

cursos de graduação.  

Atendendo às políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 

e as respectivas formas de operacionalização do PDI, a instituição ofertou em 2018 e 

2019, o curso de pós-graduação lato sensu em Eficiência e Desempenho das 

Edificações Habitacionais com o objetivo de capacitar profissionais das áreas de 

Engenharia e Arquitetura para projetar e construir edificações que atendam aos 

requisitos de desempenho, de forma a assegurar os direitos do usuário relacionados 

à segurança, conforto, habitabilidade e sustentabilidade, com base nos requisitos da 

norma ABNT NBR 15575/2013, agregando ainda conhecimentos e práticas 

relacionados ao conceito de eficiência nas edificações habitacionais.  
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16.2 PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

A Pós-graduação Stricto Sensu é prevista no Estatuto da Univale, no Capitulo 

I, inciso III. No Capítulo II do mesmo documento, que trata da Pesquisa, é definido que 

a pesquisa é indissociável do Ensino e da Extensão, constituindo-se no fundamento 

para a oferta da Pós-graduação Stricto Sensu. O Regimento Geral da Univale, na 

Seção III da Pós-Graduação, Subseção III dos Cursos de Pós-graduação Stricto 

Sensu, disciplina o funcionamento e oferta da pós-graduação stricto sensu. O PDI 

estabelece as diretrizes para a políticas de ensino para cursos de Pós-graduação 

Stricto Sensu e estabelece outras diretrizes para o desenvolvimento da pós-

graduação.  

O Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Gestão Integrada do 

Território (GIT/Univale) foi aprovado para a área de concentração em Estudos 

Territoriais, reconhecido pela Portaria do MEC Nº 448/2008, de 10 de abril de 2008, 

conforme parecer do CNE/CES Nº 28/2008, de 19 de fevereiro de 2008, aprovado na 

reunião do CTC, de 10 a 14 de dezembro de 2007 (98º Reunião), conforme Processo 

Nº 23001.000014/2008-84, com nota 3, e em 2009 o Programa foi implantado, com a 

formação da primeira turma. Nesses anos de funcionamento do GIT/Univale, foram 

titulados 203 mestres, contemplam as 11 temáticas que a CAPES considera como 

estratégicas, apresentam quantidade e resultados consistentes no que se refere às 

políticas públicas, à promoção da saúde, ao envelhecimento humano, à saúde e à 

interação com o ambiente, desenvolvimento local e regional. A autoavaliação também 

aponta, mesmo que não na mesma quantidade em que aparece as temáticas 

anteriores, a existência de pesquisas envolvendo direitos humanos, relações étnico-

raciais, gênero e sexualidade e desenvolvimento e agroecologia. 

Contribui de forma expressiva para a melhoria da qualidade do ensino de 

graduação da Univale e das IES da região de inserção do Programa, correspondendo 

às regiões geográficas intermediárias de Governador Valadares, Teófilo Otoni, 

Ipatinga e Colatina (Espírito Santo). 

O PDI prevê como Políticas de ensino para cursos de Pós-graduação Stricto 

Sensu o objetivo de promover a educação continuada por meio de cursos de mestrado 

e doutorado. A pesquisa é uma dimensão de integração da pós-graduação stricto 

sensu com o ensino de graduação, estando alicerçada na missão institucional de 

“Promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de 
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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”. 

Os programas de pós-graduação stricto sensu são concebidos pela Univale 

como partes integrantes do crescimento da pesquisa e da qualidade do ensino de 

graduação na Universidade, sendo fator de ampliação da excelência, de promoção da 

inserção social e regional e realização do compromisso comunitário da FPF/Univale. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade é colocada como um princípio fundamental e, 

ao mesmo tempo, ferramenta de integração dos diferentes cursos de graduação e 

desses com a pós-graduação stricto sensu.  

Portanto, a Univale assume o princípio pedagógico do diálogo epistemológico 

de diferentes saberes e compromisso de promover uma formação aberta aos diversos 

métodos, teorias e conceitos, com abertura para o conhecimento da cultura popular e 

dos povos tradicionais, numa efetivação de sua inserção e legitimidade socioterritorial. 

Todos os professores e alunos do ensino de graduação e da pós-graduação stricto 

sensu são chamados a participarem desse compromisso e serem proativos na 

promoção e realização da interação e integração entre os saberes acadêmicos e não 

acadêmicos. Nessa linha, são valorizados os seminários integradores, com ativa 

participação de docentes da pós-graduação stricto sensu, egressos do mestrado 

GIT/Univale e de mestrandos; são incentivados os trabalhos de campo com o objetivo 

de permitir “leituras cruzadas” dos diferentes olhares; e são estimulados os diálogos 

entre saberes, interações comunitárias; e projetos que combinem ensino, extensão e 

pesquisa.  

A Univale busca efetivar o que está no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-

202), no qual os docentes da pós-graduação stricto sensu são chamados a 

participarem ativamente dos NDE dos cursos de graduação, de apoiarem os Projetos 

Pedagógicos de Cursos aos quais estão vinculados, contribuindo para a 

curricularização tanto da pesquisa como da extensão. Nesse sentido, é visto como 

fundamental a articulação do ensino de graduação com a Pesquisa, Extensão e Pós-

graduação stricto Sensu.  

Constitui diretriz da Univale o estímulo à produção discente e à participação em 

eventos. Nesse sentido, fomenta a difusão das produções acadêmicas na graduação 

e pós-graduação stricto sensu, tanto no campo das publicações científicas como no 

da publicização e popularização da ciência, divulgando o conhecimentos científicos, 
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didático-pedagógicos, tecnológicos, artísticos e culturais. A Univale considera a 

comunicação do saber através do ensino, de publicações diversas ou de outras 

formas de comunicação como estratégias fundamentais para a difusão do 

conhecimento. Nesse sentido, é estratégico o monitoramento da produção científica 

pelos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu, em cooperação, de 

forma a potencializar as ações; o incentivo à participação de alunos em eventos 

nacionais e internacionais; e o estimulo à participação em grupos de pesquisa e na 

iniciação científica.  

A Política de estímulo à produção discente e à participação em eventos da 

Univale orienta que os Projetos Pedagógicos de Cursos, de acordo com cada área de 

atuação, devem contemplar a organização de atividades inerentes aos cursos, como 

visitas técnicas e culturais, que estão alinhadas aos objetivos de aprendizagem das 

disciplinas/módulos; o estímulo e viabilização de eventos e produções discentes, 

apoiando as iniciativas dos cursos como semanas acadêmicas, seminários 

integradores, projetos interdisciplinares, participação em concursos artísticos e 

culturais e Trabalhos de Conclusão de Curso, buscando sempre o apoio e cooperação 

com a pós-graduação stricto sensu. Ademais, as coordenações e colegiados de curso 

devem criar mecanismos que assegurem a divulgação do conhecimento e, ao mesmo 

tempo, viabilizar ações de estímulo à produção discente e à participação em eventos, 

incluindo canais diversificados de comunicação e mídia institucionais. 

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

Rio Doce tem por objetivos integrar o ensino, a pesquisa e a extensão; consolidar uma 

cultura de pesquisa e consolidar o compromisso comunitário com a região de 

inserção. A graduação e a pós-graduação stricto sensu devem cooperar e agir 

mutuamente para o fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de 

pesquisa; estimular a iniciação científica, promover a interação entre graduandos e 

pós-graduandos, manter espaços coletivos de integração entre discentes e 

pesquisadores doutores e mestres, incentivar a publicações conjunta de professores 

da pós-graduação stricto sensu e da graduação, incluindo graduandos e pós-

graduandos. Também é fundamental valorizar os projetos interdisciplinares; incentivar 

a apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais; 

divulgar os resultados das pesquisas desenvolvidas; estimular a publicação em 

revistas científicas indexadas; ampliar a internacionalização; definir e implementar a 

sistemática de acompanhamento e avaliação da participação em projetos de 
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pesquisas, ressaltando-se sempre o compromisso com a inserção social e regional e 

a relevância científica e cultural. Portanto, na pesquisa é obrigatório o envolvimento 

de docentes e discentes de diferentes áreas do conhecimento, integrando-se à pós-

graduação e à graduação. 
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17 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em consonância com o PDI da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, a 

proposta deste PPC representa o desejo contínuo de melhoria de qualidade do curso, 

visando à formação de uma profissional formação técnica, humanística, ética, crítica, 

reflexiva, criativa e cooperativa, estabelecendo novos marcos teóricos, priorizando o 

trabalho por competências e habilidades para a prática do cuidado no contexto social, 

com autonomia intelectual e atuação positiva nas transformações sociais. 

Ressalta-se a importância do comprometimento da comunidade acadêmica na 

gestão democrática do curso, flexibilizando espaços para compartilhar experiências, 

sentimentos e vivências, envolvendo distintos segmentos da comunidade acadêmica 

e da externa. O curso de Engenharia Civil corrobora para um processo contínuo de 

monitoramento e avaliação mediado pelo diálogo e intervenções, com proposições e 

atitudes apropriadas na perspectiva de transpor os desafios elencados pelos órgãos 

avaliadores (INEP/MEC e CPA/Univale), pela comunidade acadêmica e sociedade em 

geral. 

O curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce - Univale reitera 

o compromisso sócio-político da universidade no desenvolvimento econômico e 

socioambiental de Governador Valadares e região, assim como na formação de 

profissionais com perfil, competências e habilidades diferenciados para a atuação 

efetiva nas áreas pertinentes à engenharia civil. 

 



279 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi; DE MELLO TREVISANI, Fernando. Ensino 
híbrido: personalização e tecnologia na educação. Penso Editora, 2015. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Diretrizes 
curriculares nacionais do curso de Graduação em Engenharia.  Resolução nº 2, de 
24 de Abril de 2019  
 
_____. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Direitos Humanos: Documentos 
Internacionais. Brasília: Presidência da República, 2006.  
 
_____. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Direitos Humanos, 2008: A 
realidade do País aos 60 anos da Declaração Universal. Brasília: Presidência da 
República, 2008.  
 
_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de 
Educação Superior. Resolução nº 1, de 11 de março de 2016. Estabelece 
Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação 
Superior na Modalidade a Distância. 
 
CANÁRIO, Rui. O que é a Escola? Um “olhar” sociológico. Porto: Porto Editora 
LDA, 2005.  
 
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. Desenvolvimento agropecuário da região de 
influência da CVRD: estudo básico. Planejamentos Agro-Industriais – SEITEC, São 
Paulo, 1969. 
 
ESPINDOLA, Haruf S.. Vale do Rio Doce: Fronteira, industrialização e colapso 
socioambiental. Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental 
Science, v. 4, p. 160, 2015. 
 
ESPÍNDOLA, Haruf S.; ABREU, Jean Luiz Neves. Território sociedade e 
modernização – Abordagens interdisciplinares. Governador Valadares: Editora 
Univale, 2010. 396 p. 
 
ESPINDOLA, H. S.; WENDLING, I. J. Elementos biológicos na configuração do 
território do rio Doce. Varia História, Belo Horizonte, v. 24, n. 39, p. 177-197, 
jan./jun. 2008. 
 
FERREIRA, Dayane Gonçalves. Avaliação do desempenho térmico e acústico 
em habitações de interesse social – estudo de caso em Governador 
Valadares/MG. 2019. 103 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Construção 
Metálica) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019 
 
FRAGELLI, Ricardo. Método trezentos: Aprendizagem ativa e colaborativa, para 
além do conteúdo. Penso Editora, 2019. 
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 12ª. Edição.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1986. 



280 

 

 

______. Pedagogia do Oprimido. 21ª Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
 
______. Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica 
educativa. siglo XXI, 1997. 
 
______, Paulo. Conscientização, teoria e prática da libertação: uma introdução 
ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Editora Centauro, 2005. 
 
FOREXT. Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e 
Instituições de Ensino Superior Comunitárias. Referenciais para a construção de 
uma Política Nacional de Extensão nas ICES. 2013. Disponível em: 
https://www.unochapeco.edu.br/static/data/portal/downloads/2585.pdf. Acesso em 19 
Agosto 2021. 
 
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, C. D. E. E. I. Déficit habitacional no Brasil 2013-
2014. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações, 
2016. 92 p. 
 
GODOY, Herminia Prado. Interdisciplinaridade: uma nova abordagem científica? 
Uma filosofia da educação? Um tipo de pesquisa?. Interdisciplinaridade. Revista do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade. ISSN 2179-0094., n. 4, 
p.65-69, 2014. 
 
HORN, Michael B.; STAKER, Heather; CHRISTENSEN, Clayton. Blended: usando a 
inovação disruptiva para aprimorar a educação. Penso Editora, 2015. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores 
sociais municipais: uma análise dos resultados do Censo Demográfico 2010. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2011.  
 
IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
Ministério do Meio Ambiente. Laudo Técnico Preliminar: Impactos ambientais 
decorrentes do desastre envolvendo o rompimento da barragem de Fundão, 
em Mariana, Minas Gerais. Diretoria de Proteção Ambiental – DIPRO. 
Coordenação Geral de Emergências Ambientais – CGEMA. Brasília, 2015. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Divisão 
regional do Brasil em regiões geográficas imediatas e regiões geográficas 
intermediárias : Rio de Janeiro : IBGE, 2017. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2020. 
Estimativas da população residente no Brasil e Unidades da Federação com 
data de referência em 1º de julho de 2020. Disponível em: 
https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/estimativa_dou_
2020.pdf. Acesso em: 5 set 2021.  
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2019. 
Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_
Domicilios_continua/Renda_domiciliar_per_capita/Renda_domiciliar_per_capita_201
8.pdf>. Acesso em: 06 mar 2019. 



281 

 

 

KÖPPEN, Wladimir. Climatologia con un estudio de los climas de la tierra. Mexico: 
Fundo de Cultura Econômica, 1948. 478 p. 
 
LUME, Consórcio Ecoplan. Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do 
Rio Doce – PIRH Doce. 346 f. Rio Verde, Minas Gerais, 2010. 
 
MARTINS, José de Souza. Exclusão Social e a Nova Desigualdade. São Paulo: 
Paulus,1997. 
 
OLIVEIRA, Martha Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: Um 
processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1997. 
 
PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOVERNADOR VALADARES - 
PMAS (2017). Disponível em: <https://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-
materia/info/valadares-divulga-plano-municipal-de-assistencia-social/74151>. Acesso 
em: 06 mar 2019. 
 
PMGV, Prefeitura Municipal de Governador Valadares. Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Governador Valadares: 2015. Disponível em: 
<http://www.valadares.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx/DOCUMENTO_1?cdLocal=2&ar
quivo=%7BA58CCB07-56CC-5B4E-B867-23EDDAAE22BD%7D.pdf>. Acesso em 
out 2019. 
 
REGO, Tereza Cristina. Vygotsky. Uma perspectiva histórico-cultural da 
educação. 12. ed. Editora Vozes Petrópolis. RJ. 2001. 
 
SEKKEL, M. C. A Construção de um Ambiente Inclusivo na Educação Infantil: 
Relato e Reflexão sobre uma Experiência. Tese de doutorado em Psicologia. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 
 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS) , 2019. 
Disponível em: 
<http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-dos-servicos-
de-agua-e-esgotos-2019>. Acesso em: 20 out 2019. 
 
SILVA, Wildma Mesquita. Experiências e saberes de estudantes universitários 
sobre o rio Doce. Dissertação Mestrado – Universidade Vale do Rio Doce, 
Governador Valadares, 2018.  
 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE. Resolução CONSEPE: Nº. 014/2003:  
Aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da 
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, da Universidade Vale do Rio Doce - 
UNIVALE. Governador Valadares, 2003. 
 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE. Resolução CONSEPE n.º 033/2008. Aprova 
o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, da Universidade 
Vale do Rio Doce – UNIVALE, da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. 
Governador Valadares, 2008. 
 



282 

 

 

______. Ato Administrativo 05/2007 da Pró-reitoria Acadêmica – PROACAD. 
Cria o Setor de Pós-Graduação Lato Sensu na UNIVALE e nomeia o seu 
responsável, da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. Governador Valadares, 
2007. 
 
______.Resolução CONSEPE: Nº. 033/2008: Aprova o Regulamento Geral dos 
Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, da Universidade Vale do Rio Doce – 
UNIVALE, da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. Governador Valadares, 
2008. 
 
______. Portaria UNIVALE: 056/2018. Dispõe sobre a constituição e 
regulamentação do Núcleo Docente Estruturante – NDE nos cursos de graduação 
da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, da Universidade Vale do Rio Doce - 
UNIVALE. Governador Valadares, 2018. 
 
______. PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2020/2024. Governador 
Valadares, MG, 2019. 
 
______. Regimento Geral. Governador Valadares, MG, 2020. 
 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
 
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2014: Os jovens do Brasil. Brasília:  
FLACSO, 2014. Disponível em: www.juventude.gov.br/juventudeviva. Acesso: 29 
out., 2015.   

 



283 

 

 

REFERENCIAIS DOCUMENTAIS 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. ABNT, 2004. 
 
______. NBR 15575: Desempenho de edificações habitacionais. ABNT, 2013. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.   
 
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e 
bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23/12/1996. 
 
______. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 28/04/1999. 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei nº 10.436, de 
24 de Abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28/04/1999. 
 
______. Lei nº 10.098, de 19 de Dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 20/12/2000. 
 
______. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 15/04/2004. 
 
______. Lei nº 12.101, de 27 de Novembro de 2009. Dispõe sobre a certificação das 
entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de 
contribuições para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 
de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 
2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30/11/2009. 
 
______. Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o 
do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 28/12/2012. 
 
______. Lei nº 12.868, de 15 de Outubro de 2013. Conversão da Medida Provisória 
nº 620, de 2013  Altera a Lei no 12.793, de 2 de abril de 2013, para dispor sobre 
o financiamento de bens de consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha 
Casa, Minha Vida (PMCMV); constitui fonte adicional de recursos para a Caixa 
Econômica Federal; altera a Lei no 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe 
sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, para prever prazo de aplicação 
das sanções previstas na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990; altera as Leis no 
12.761, de 27 de dezembro de 2012, no 12.101, de 27 de novembro de 2009, no 



284 

 

 

9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no 9.615, de 24 de março de 1998; e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16/10/2013. 
 
______. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Brasileira de Inclusão, nº 
13.146, de 6 de julho de 2015. Senado Federal. 
 
______. Lei Federal nº 70562, de 22 de Maio de 1972. Declara de utilidade pública a 
Fundação Percival Farquhar, com sede em Governador Valadares, Estado de Minas 
Gerais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22/05/1972. 
 
______. Decreto de 27 de Maio de 1992. Mantém as declarações de utilidade 
pública federal que menciona. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28/05/1992. 
 
______. Decreto nº 3.956/01, de 8 de Outubro de 2001. Promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
09/10/2001. 
 
______. Decreto nº 4.281, de 25 de Junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 
27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26/06/2002. 
 
______. Decreto n° 5.296, de 2 de Dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 03/12/2004. 
 
______. Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 23/12/2005. 
 
______. Decreto nº 5.773, de 09 de Maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das 
funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 10/05/2006. 
 
______. Decreto nº 6.949, de 25 de Agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 26/08/2009. 
 
______. Decreto nº 7.234, de 19 de Julho de 2010. Dispõe sobre o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
20/07/2010. 
 



285 

 

 

______. Decreto nº 7.611, de 17 de Novembro de 2011. Dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 18/11/2011. 
 
______.  Decreto Estadual nº 14304, de 31 de Janeiro de 1972. Declara de utilidade 
pública a Fundação Percival Farquhar com sede em Governador Valadares. 
 
______. Decreto nº 9.235, de 15 de Dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício 
das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação 
superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema 
federal de ensino. 
 
______. Decreto nº 9.235, de 15 de Dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício 
das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação 
superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema 
federal de ensino 
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 
04, de 26 de Novembro de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional de Nível Técnico. 
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 
01, de 17 de Junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. 
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução n° 
01, de 08 de Junho de 2007. Estabelece normas para o funcionamento de cursos 
de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização.  
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 
02, de 18 de Junho de 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos 
relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 
modalidade presencial.  
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 
03, de 2 de Julho de 2007. Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto 
ao conceito de hora.  
 
______. Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Resolução nº 01, de 
17 de Junho de 2010. Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras 
providencias. 
 
______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 
01, de 30 de Maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos.  



286 

 

 

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução n°02, 
de 15 de Junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental.  
 
______. Ministério da Educação. Portaria nº 2.678/02, de 24 de setembro de 2002. 
Aprova diretriz e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do Sistema 
Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia 
Braile para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o 
território nacional. 
 
______.Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP 
8/2012, de 06 de Março de 2012. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos.  
RASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução 
CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a 
Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da 
Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 19/12/2018. 
 
______. Aviso Circular nº 277/96/MEC/GM, de 08 de Maio de 1996. Dirigido aos 
Reitores das IES solicitando a execução adequada de uma política educacional 
dirigida aos portadores de necessidades especiais. 
 
GOVERNADOR VALADARES. Lei Municipal nº 2039, de 26 de Novembro de 1973. 
Reconhece Entidade como de Utilidade Pública - Natureza: Entidade civil 
comunitária, não-confessional, instituída como sociedade civil de direito privado 
(regime fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade pública no âmbito municipal, 
estadual e federal. 
 

 
 
 

  



287 

 

 

ANEXO I - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ARTICULADAS AOS 

COMPONENTES CURRICULARES 

 

Atividades 
curriculares 

Competências e habilidades 

Química geral ● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 
● Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 
ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou 
em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso 
consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 
tecnologias disponíveis. 
● Aprender de forma autônoma e lidar com situações e 
contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da 
ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação: I. Assumir atitude 
investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à 
produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. II. Aprender a aprender. 

Introdução a 
Engenharia 

● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 
● Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: I. Interagir com 
as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou 
à distância. II. Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em 
equipes multidisciplinares. III. Gerenciar projetos e liderar, de forma 
proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o 
consenso nos grupos. IV. Reconhecer e conviver com as diferenças 
socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que 
atua (globais/locais). V. Preparar-se para liderar empreendimentos 
em todos os seus aspectos de produção, finanças, de pessoal e 
mercado. 
● Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos 
no âmbito do exercício da profissão: I. Compreender a legislação, a 
ética e a responsabilidade profissional e avaliar os impactos das 
atividades de Engenharia na sociedade e no meio ambiente. II. Atuar 
sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, 
zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver 
atuando. 

Projeto 
Integrador I 

  

● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
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Projeto 
Integrador II 

compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 
● Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 
ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou 
em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso 
consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 
tecnologias disponíveis. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 

Humanidades, 
ciências sociais e 

cidadania 

● Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: I. Interagir com 
as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou 
à distância. II. Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em 
equipes multidisciplinares. III. Gerenciar projetos e liderar, de forma 
proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o 
consenso nos grupos. IV. Reconhecer e conviver com as diferenças 
socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que 
atua (globais/locais). V. Preparar-se para liderar empreendimentos 
em todos os seus aspectos de produção, finanças, de pessoal e 
mercado. 
● Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos 
no âmbito do exercício da profissão: I. Compreender a legislação, a 
ética e a responsabilidade profissional e avaliar os impactos das 
atividades de Engenharia na sociedade e no meio ambiente. II. Atuar 
sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, 
zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver 
atuando. 
● Compreender os fundamentos básicos para estudo de 
impactos sociais em soluções de Engenharia. 
● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 

Fundamentos da 
matemática 

 
 Cálculo I 

 
 Cálculo II 

 
Estatística e 
probabilidade 

● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 
● Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 
ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou 
em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso 
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consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 
tecnologias disponíveis. 
● Compreender os fundamentos matemáticos e estatísticos a 
serem aplicados em soluções de Engenharia. 

Algoritmos e 
estruturas de dados 

● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 
● Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
padronização, mensuração e controle de qualidade referentes 
projetos e serviços de Engenharia: I. Utilizar técnicas adequadas de 
observação, compreensão e registro para planejar atividades de 
padronização, mensuração e controle de qualidade referentes 
projetos e serviços de Engenharia. II. Coordenar e supervisionar e 
implantar serviços de padronização, mensuração e controle de 
qualidade referentes projetos e serviços de Engenharia. 

Projeto 
Integrador III 

  
Projeto 

Integrador IV 

● Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: I. Interagir com 
as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou 
à distância. II. Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em 
equipes multidisciplinares. III. Gerenciar projetos e liderar, de forma 
proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o 
consenso nos grupos. IV. Reconhecer e conviver com as diferenças 
socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que 
atua (globais/locais). V. Preparar-se para liderar empreendimentos 
em todos os seus aspectos de produção, finanças, de pessoal e 
mercado. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de edificações, estradas, construções e 
sistemas relacionados ao saneamento e demais finalidades. II. Emitir 
laudo e parecer técnico de auditoria e arbitragem. 
● Planejar e elaborar estudos técnicos de impactos ambientais 
para implantação de soluções de engenharia. 
● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 
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Fenômenos de 
transporte 

● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 
● Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 
ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou 
em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso 
consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 
tecnologias disponíveis. 
● Aprender de forma autônoma e lidar com situações e 
contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da 
ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação: I. Assumir atitude 
investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à 
produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. II. Aprender a aprender. 
● Conceber, projetar componentes e construir Portos, rios, 
canais, barragens e diques: Planejar e elaborar estudos técnicos de 
viabilidade técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para a 
implantação de portos, rios, canais, barragens e diques: I. Projetar, 
dimensionar, especificar e orçar materiais, serviços e sistemas 
componentes de portos, rios, canais, barragens e diques. II. Gerir, 
supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras de portos, rios, 
canais, barragens e diques. 

Física I 
  

Física II 

● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 
● Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 
ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou 
em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso 
consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 
tecnologias disponíveis. 
● Aprender de forma autônoma e lidar com situações e 
contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da 
ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação: I. Assumir atitude 
investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à 
produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. II. Aprender a aprender. 

Projeto 
Integrador V 

  
Projeto 

Integrador VI 

● Conceber, projetar, gerenciar e executar obras e serviços 
peculiares ao saneamento urbano e rural: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e impactos sociais 
e ambientais para implantação de sistemas de Gerenciamento de 
resíduos sólidos. II. Projetar, dimensionar, especificar e orçar 
materiais, serviços e componentes de sistemas Gerenciamento de 
resíduos sólidos. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar e 
executar obras para Gerenciamento de resíduos sólidos. 
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● Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos 
no âmbito do exercício da profissão: I. Compreender a legislação, a 
ética e a responsabilidade profissional e avaliar os impactos das 
atividades de Engenharia na sociedade e no meio ambiente. II. Atuar 
sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, 
zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver 
atuando. 

Mecânica 
  

Resistência dos 
materiais 

● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 
● Aprender de forma autônoma e lidar com situações e 
contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da 
ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação: I. Assumir atitude 
investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à 
produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. II. Aprender a aprender. 
● Projetar, dimensionar, e especificar materiais e sistemas 
componentes para soluções de engenharia. 

Desenho técnico 
  

Desenho 
arquitetônico, 

computacional e 
universal 

● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 
● Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 
ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou 
em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso 
consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 
tecnologias disponíveis. 
● Projetar, detalhar e especificar materiais e sistemas 
componentes para soluções de engenharia. 

Projeto 
Integrador VII 

  
Projeto 

Integrador VIII 
  

● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 
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● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 
● Projetar, dimensionar, e especificar materiais e sistemas 
componentes para soluções de engenharia. 

Materiais de 
construção civil 

● Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
padronização, mensuração e controle de qualidade referentes 
projetos e serviços de Engenharia: I. Utilizar técnicas adequadas de 
observação, compreensão e registro para planejar atividades de 
padronização, mensuração e controle de qualidade referentes 
projetos e serviços de Engenharia. II. Coordenar e supervisionar e 
implantar serviços de padronização, mensuração e controle de 
qualidade referentes projetos e serviços de Engenharia. 
● Projetar, dimensionar, e especificar materiais e sistemas 
componentes para soluções de engenharia. 

Segurança do 
trabalho e ergonomia 

● Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos 
no âmbito do exercício da profissão: I. Compreender a legislação, a 
ética e a responsabilidade profissional e avaliar os impactos das 
atividades de Engenharia na sociedade e no meio ambiente. II. Atuar 
sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, 
zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver 
atuando. 
● Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: I. Interagir com 
as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou 
à distância. II. Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em 
equipes multidisciplinares. III. Gerenciar projetos e liderar, de forma 
proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o 
consenso nos grupos. IV. Reconhecer e conviver com as diferenças 
socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que 
atua (globais/locais). V. Preparar-se para liderar empreendimentos 
em todos os seus aspectos de produção, finanças, de pessoal e 
mercado. 

Arquitetura e 
urbanismo 

  
Projeto Integrador IX 

  
Projeto Integrador X 

● Conceber, projetar e executar serviços de urbanismo: I. 
Planejar e elaborar estudos técnicos de viabilidade técnico-
econômica e impactos sociais e ambientais para implantação de 
serviços de urbanismo. II. Projetar, dimensionar, especificar e orçar 
materiais, serviços e sistemas componentes de da infraestrutura dos 
serviços de urbanismo. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar 
e executar obras de urbanismo. 
● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 

Topografia e 
geoprocessamento 

● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
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computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 
● Implantar, supervisionar e controlar as soluções de 
Engenharia: I. Ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para 
planejar, supervisionar, elaborar e coordenar a implantação das 
soluções de Engenharia. II. Estar apto a gerir, tanto a força de trabalho 
quanto os recursos físicos, no que diz respeito aos materiais e à 
informação. III. Desenvolver sensibilidade global nas organizações. 
IV. Projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e 
soluções inovadoras para os problemas. V. Realizar a avaliação 
crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia nos 
contextos social, legal, econômico e ambiental. 
● Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 
ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou 
em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso 
consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 
tecnologias disponíveis. 

Projeto arquitetônico ● Conceber, projetar e construir Edifícios, com todas as suas 
obras complementares: I. Planejar e elaborar estudos técnicos de 
viabilidade técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para 
implantação de edifícios. II. Projetar, dimensionar e especificar 
materiais, serviços e sistemas componentes de edifícios. III. Gerir, 
supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar Edifícios. 
● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas.  

Hidrologia ● Conceber, projetar componentes e construir Portos, rios, 
canais, barragens e diques: Planejar e elaborar estudos técnicos de 
viabilidade técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para a 
implantação de portos, rios, canais, barragens e diques: I. Projetar, 
dimensionar, especificar e orçar materiais, serviços e sistemas 
componentes de portos, rios, canais, barragens e diques. II. Gerir, 
supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras de portos, rios, 
canais, barragens e diques. 
● Conceber, projetar, gerenciar e executar obras e serviços 
peculiares a Captação e abastecimento de água, drenagem e 
irrigação: I. Planejar e elaborar estudos técnicos de viabilidade 
técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para implantação 
de sistemas de Captação e abastecimento de água, drenagem e 
irrigação. II. Projetar, dimensionar, especificar e orçar materiais, 
serviços e componentes de sistemas de Captação e abastecimento 
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de água, drenagem e irrigação. III. Gerir, supervisionar, coordenar, 
fiscalizar e executar obras para Captação e abastecimento de água, 
drenagem e irrigação. 

Instalações elétricas 
prediais 

● Conceber, projetar e construir Edifícios, com todas as suas 
obras complementares: I. Planejar e elaborar estudos técnicos de 
viabilidade técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para 
implantação de edifícios. II. Projetar, dimensionar e especificar 
materiais, serviços e sistemas componentes de edifícios. III. Gerir, 
supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar Edifícios. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 

Projeto 
Integrador XI 

  
Projeto 

Integrador XII 

● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 
● Planejar e elaborar estudos técnicos de viabilidade técnico-
econômica e impactos sociais e ambientais. II. Projetar, dimensionar, 
especificar e orçar materiais, serviços e sistemas componentes. III. 
Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras. 
● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 

Geologia ● Conceber, projetar componentes e construir Portos, rios, 
canais, barragens e diques: Planejar e elaborar estudos técnicos de 
viabilidade técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para a 
implantação de portos, rios, canais, barragens e diques: I. Projetar, 
dimensionar, especificar e orçar materiais, serviços e sistemas 
componentes de portos, rios, canais, barragens e diques. II. Gerir, 
supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras de portos, rios, 
canais, barragens e diques. 
● Conceber, projetar e construir fundações: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica para sistemas de 
fundações; II. Projetar, dimensionar e especificar materiais, serviços 
e sistemas componentes. III. Gerir, supervisionar, coordenar, 
fiscalizar e executar obras de fundações. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
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supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 

Hidráulica ● Conceber, projetar, gerenciar e executar obras e serviços 
peculiares ao saneamento urbano e rural: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e impactos sociais 
e ambientais para implantação de sistemas de Captação, tratamento 
e distribuição de água. II. Projetar, dimensionar, especificar e orçar 
materiais, serviços e componentes de sistemas de Captação, 
tratamento e distribuição de água. III. Gerir, supervisionar, coordenar, 
fiscalizar e executar obras para Captação, tratamento e distribuição 
de água. 
● Conceber, projetar componentes e construir portos, rios, 
canais, barragens e diques e serviços peculiares a Captação e 
abastecimento de água, drenagem e irrigação: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e impactos sociais 
e ambientais. II. Projetar, dimensionar, especificar e orçar materiais, 
serviços e sistemas componentes. III. Gerir, supervisionar, coordenar, 
fiscalizar e executar obras. 

Saneamento 
ambiental 

● Conceber, projetar, gerenciar e executar obras e serviços 
peculiares ao saneamento urbano e rural: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e impactos sociais 
e ambientais para implantação de sistemas de Captação, tratamento 
e distribuição de água; Coleta e tratamento de esgoto; Drenagem 
urbana; e Gerenciamento de resíduos sólidos. II. Projetar, 
dimensionar, especificar e orçar materiais, serviços e sistemas 
componentes de Captação, tratamento e distribuição de água; Coleta 
e tratamento de esgoto; Drenagem urbana; e Gerenciamento de 
resíduos sólidos. II. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar e 
executar obras para Captação, tratamento e distribuição de água; 
Coleta e tratamento de esgoto; Drenagem urbana; e Gerenciamento 
de resíduos sólidos. 
● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 

Projeto de 
instalações 

hidráulicas e 
sanitárias 

● Conceber, projetar e construir Edifícios, com todas as suas 
obras complementares: I. Planejar e elaborar estudos técnicos de 
viabilidade técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para 
implantação de edifícios. II. Projetar, dimensionar e especificar 
materiais, serviços e sistemas componentes de edifícios. III. Gerir, 
supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar Edifícios. 
● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 

Projeto 
Iintegrador XIII 

● Conceber, projetar e construir obras: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica para implantação 
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Projeto 

Integrador XIV 

de obras; II. Projetar, dimensionar e especificar materiais, serviços e 
sistemas componentes. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar 
e executar obras. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de construções com componentes em 
alvenaria estrutural. II. Emitir laudo e parecer técnico de auditoria e 
arbitragem. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 

Teoria das estruturas ● Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por 
meio de modelos simbólicos, físicos e outros, verificados e validados 
por experimentação: I. Modelar os fenômenos, os sistemas físicos e 
químicos, utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, 
computacionais e de simulação, entre outras. II. Prever os resultados 
dos sistemas por meio dos modelos. III. Conceber experimentos que 
gerem resultados reais para o comportamento dos fenômenos e 
sistemas em estudo. IV. Verificar e validar os modelos por meio de 
técnicas adequadas. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 
● Aprender de forma autônoma e lidar com situações e 
contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da 
ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação: I. Assumir atitude 
investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à 
produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. II. Aprender a aprender. 
● Projetar, dimensionar, e especificar materiais e sistemas 
componentes para soluções de engenharia. 

Construção civil ● Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
padronização, mensuração e controle de qualidade referentes 
projetos e serviços de Engenharia: I. Utilizar técnicas adequadas de 
observação, compreensão e registro para planejar atividades de 
padronização, mensuração e controle de qualidade referentes 
projetos e serviços de Engenharia. II. Coordenar e supervisionar e 
implantar serviços de padronização, mensuração e controle de 
qualidade referentes projetos e serviços de Engenharia. 
● Conceber, projetar e construir obras: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e impactos sociais 
e ambientais para implantação de obras; II. Projetar, dimensionar, 
especificar e orçar materiais, serviços e sistemas componentes. III. 
Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras. 

Mecânica dos solos ● Conceber, projetar analisar sistemas e componentes e 
construir Estradas de rodagem e de ferro e aeroportos: I. Planejar e 
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elaborar estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e 
impactos sociais e ambientais para implantação de Estradas de 
rodagem e de ferro e aeroportos. II. Projetar, especificar e orçar 
materiais, serviços e sistemas componentes de Estradas de rodagem 
e de ferro e aeroportos. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar 
e executar Estradas de rodagem e de ferro e aeroportos. 
● Conceber, projetar componentes e construir Portos, rios, 
canais, barragens e diques: Planejar e elaborar estudos técnicos de 
viabilidade técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para a 
implantação de portos, rios, canais, barragens e diques: I. Projetar, 
dimensionar, especificar e orçar materiais, serviços e sistemas 
componentes de portos, rios, canais, barragens e diques. II. Gerir, 
supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras de portos, rios, 
canais, barragens e diques. 

Estruturas de 
concreto armado I 

  
Estruturas de 

concreto armado II 

● Conceber, projetar e construir obras: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica para implantação 
de obras; II. Projetar, dimensionar e especificar materiais, serviços e 
sistemas componentes. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar 
e executar obras. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de construções com estruturas de concreto 
armado. II. Emitir laudo e parecer técnico de auditoria e arbitragem. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 

Sistemas de 
abastecimento e 

tratamento de água 

● Conceber, projetar, gerenciar e executar obras e serviços 
peculiares ao saneamento urbano e rural: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e impactos sociais 
e ambientais para implantação de sistemas de Captação, tratamento 
e distribuição de água. II. Projetar, dimensionar, especificar e orçar 
materiais, serviços e componentes de sistemas de Captação, 
tratamento e distribuição de água. III. Gerir, supervisionar, coordenar, 
fiscalizar e executar obras para Captação, tratamento e distribuição 
de água. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de sistemas de Captação, tratamento e 
distribuição de água, seus componentes e infraestrutura. II. Emitir 
laudo e parecer técnico de auditoria e arbitragem. 

Estruturas de 
madeira 

● Conceber, projetar e construir obras: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica para implantação 
de obras; II. Projetar, dimensionar e especificar materiais, serviços e 
sistemas componentes. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar 
e executar obras. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de construções com componentes e 



298 

 

 

estruturas em madeira. II. Emitir laudo e parecer técnico de auditoria 
e arbitragem. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 

Estradas ● Conceber, projetar analisar sistemas e componentes e 
construir Estradas de rodagem e de ferro e aeroportos: I. Planejar e 
elaborar estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e 
impactos sociais e ambientais para implantação de Estradas de 
rodagem e de ferro e aeroportos. II. Projetar, especificar e orçar 
materiais, serviços e sistemas componentes de Estradas de rodagem 
e de ferro e aeroportos. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar 
e executar Estradas de rodagem e de ferro e aeroportos. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de Estradas de rodagem e de ferro e 
aeroportos, seus componentes e infraestrutura. II. Emitir laudo e 
parecer técnico de auditoria e arbitragem 

Sistemas de esgotos ● Conceber, projetar, gerenciar e executar obras e serviços 
peculiares ao saneamento urbano e rural: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e impactos sociais 
e ambientais para implantação de sistemas de Coleta e tratamento de 
esgoto. II. Projetar, dimensionar, especificar e orçar materiais, 
serviços e componentes de sistemas Coleta e tratamento de esgoto. 
III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras para 
Coleta e tratamento de esgoto. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de sistemas de esgotos, seus 
componentes e infraestrutura. II. Emitir laudo e parecer técnico de 
auditoria e arbitragem. 

Pavimentação ● Conceber, projetar analisar sistemas e componentes e 
construir Estradas de rodagem e de ferro e aeroportos: I. Planejar e 
elaborar estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e 
impactos sociais e ambientais para implantação de Estradas de 
rodagem e de ferro e aeroportos. II. Projetar, especificar e orçar 
materiais, serviços e sistemas componentes de Estradas de rodagem 
e de ferro e aeroportos. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar 
e executar Estradas de rodagem e de ferro e aeroportos. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 
● Projetar, dimensionar, e especificar materiais e sistemas 
componentes para soluções de engenharia. 
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Cálculo de 
fundações 

● Conceber, projetar e construir fundações: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica para sistemas de 
fundações; II. Projetar, dimensionar e especificar materiais, serviços 
e sistemas componentes. III. Gerir, supervisionar, coordenar, 
fiscalizar e executar obras de fundações. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 

Estruturas metálicas ● Conceber, projetar e construir obras: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica para implantação 
de obras; II. Projetar, dimensionar e especificar materiais, serviços e 
sistemas componentes. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar 
e executar obras. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de construções com componentes e 
estruturas metálicas. II. Emitir laudo e parecer técnico de auditoria e 
arbitragem. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 

Libras ● Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 
ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou 
em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso 
consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 
tecnologias disponíveis. 
● Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: I. Interagir com 
as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou 
à distância. II. Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em 
equipes multidisciplinares. III. Gerenciar projetos e liderar, de forma 
proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o 
consenso nos grupos. IV. Reconhecer e conviver com as diferenças 
socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que 
atua (globais/locais). V. Preparar-se para liderar empreendimentos 
em todos os seus aspectos de produção, finanças, de pessoal e 
mercado. 

Gestão, 
empreendedorismo e 

inovação 

● Implantar, supervisionar e controlar as soluções de 
Engenharia: I. Ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para 
planejar, supervisionar, elaborar e coordenar a implantação das 
soluções de Engenharia. II. Estar apto a gerir, tanto a força de trabalho 
quanto os recursos físicos, no que diz respeito aos materiais e à 
informação. III. Desenvolver sensibilidade global nas organizações. 
IV. Projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e 
soluções inovadoras para os problemas. V. Realizar a avaliação 
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crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia nos 
contextos social, legal, econômico e ambiental. 
● Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
padronização, mensuração e controle de qualidade referentes 
projetos e serviços de Engenharia: I. Utilizar técnicas adequadas de 
observação, compreensão e registro para planejar atividades de 
padronização, mensuração e controle de qualidade referentes 
projetos e serviços de Engenharia. II. Coordenar e supervisionar e 
implantar serviços de padronização, mensuração e controle de 
qualidade referentes projetos e serviços de Engenharia. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 

Patologias das 
construções 

● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de construções, seus componentes e 
infraestrutura. II. Emitir laudo e parecer técnico de auditoria e 
arbitragem. 
● Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e 
serviços), componentes ou processos: I. Conceber e projetar 
soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, 
nos contextos em que serão aplicadas. II. Projetar e determinar os 
parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 
Engenharia. III. Aplicar conceitos de gestão para planejar, 
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 
Engenharia. 
● Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 
ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou 
em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso 
consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 
tecnologias disponíveis. 

Orçamento e 
planejamento de 

obras 

● Implantar, supervisionar e controlar as soluções de 
Engenharia: I. Ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para 
planejar, supervisionar, elaborar e coordenar a implantação das 
soluções de Engenharia. II. Estar apto a gerir, tanto a força de trabalho 
quanto os recursos físicos, no que diz respeito aos materiais e à 
informação. III. Desenvolver sensibilidade global nas organizações. 
IV. Projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e 
soluções inovadoras para os problemas. V. Realizar a avaliação 
crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia nos 
contextos social, legal, econômico e ambiental. 
● Orçar materiais, serviços e sistemas componentes de 
soluções de engenharia. 
● Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras de 
engenharia. 

Pontes ● Conceber, projetar componentes e construir Pontes e grandes 
estruturas: I. Planejar e elaborar estudos técnicos de viabilidade 
técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para implantação 
de pontes e grandes estruturas. II. Projetar, dimensionar, especificar 
e orçar materiais, serviços e sistemas componentes de pontes e 



301 

 

 

grandes estruturas. III. Gerir, supervisionar, coordenar, fiscalizar e 
executar obras de pontes e grandes estruturas. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de pontes e grandes estruturas e seus 
componentes. II. Emitir laudo e parecer técnico de auditoria e 
arbitragem. 

Drenagem urbana ● Conceber, projetar, gerenciar e executar obras e serviços 
peculiares ao saneamento urbano e rural: I. Planejar e elaborar 
estudos técnicos de viabilidade técnico-econômica e impactos sociais 
e ambientais para implantação de sistemas de Drenagem urbana. II. 
Projetar, dimensionar, especificar e orçar materiais, serviços e 
componentes de sistemas de Drenagem urbana. III. Gerir, 
supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras de sistemas de 
Drenagem urbana. 
● Implantar, supervisionar e controlar as soluções de 
Engenharia: I. Ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para 
planejar, supervisionar, elaborar e coordenar a implantação das 
soluções de Engenharia. II. Estar apto a gerir, tanto a força de trabalho 
quanto os recursos físicos, no que diz respeito aos materiais e à 
informação. III. Desenvolver sensibilidade global nas organizações. 
IV. Projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e 
soluções inovadoras para os problemas. V. Realizar a avaliação 
crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia nos 
contextos social, legal, econômico e ambiental. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de sistemas de drenagem urbana, seus 
componentes e infraestrutura. II. Emitir laudo e parecer técnico de 
auditoria e arbitragem. 

Sistemas de 
Transportes e 
Engenharia de 

Tráfego 

● Conceber, projetar e analisar, supervisionar e controlar 
Sistemas de transportes: I. Planejar e elaborar estudos técnicos de 
viabilidade técnica-econômica e impactos sociais e ambientais 
relacionados aos vários modais de transporte. II. Analisar e projetar 
sistemas de transporte, serviços e seus sistemas componentes de 
infraestrutura. III. Avaliar os sistemas de transporte quanto a 
eficiência, eficácia e mobilidade. 
● Implantar, supervisionar e controlar as soluções de 
Engenharia: I. Ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para 
planejar, supervisionar, elaborar e coordenar a implantação das 
soluções de Engenharia. II. Estar apto a gerir, tanto a força de trabalho 
quanto os recursos físicos, no que diz respeito aos materiais e à 
informação. III. Desenvolver sensibilidade global nas organizações. 
IV. Projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e 
soluções inovadoras para os problemas. V. Realizar a avaliação 
crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia nos 
contextos social, legal, econômico e ambiental. 
● Atuar eticamente para exercício das atividades concernentes 
à engenharia legal: I. Utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão e registro para realização de vistoria, perícia, inspeção, 
avaliação, monitoramento de sistemas de transporte, seus 
componentes e infraestrutura. II. Emitir laudo e parecer técnico de 
auditoria e arbitragem. 
● Conceber, projetar componentes e construir Portos, rios, 
canais, barragens e diques: Planejar e elaborar estudos técnicos de 
viabilidade técnico-econômica e impactos sociais e ambientais para a 
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implantação de portos, rios canais, barragens e diques: I. Projetar, 
dimensionar, especificar e orçar materiais, serviços e sistemas 
componentes de portos, canais, barragens e diques. II. Gerir, 
supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar obras de portos, rios, 
canais, barragens e diques. 

Atividades 
complementares 

● Aprender de forma autônoma e lidar com situações e 
contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da 
ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação: I. Assumir atitude 
investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à 
produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. II. Aprender a aprender. 
● Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: I. Interagir com 
as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou 
à distância. II. Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em 
equipes multidisciplinares. III. Gerenciar projetos e liderar, de forma 
proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o 
consenso nos grupos. IV. Reconhecer e conviver com as diferenças 
socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que 
atua (globais/locais). V. Preparar-se para liderar empreendimentos 
em todos os seus aspectos de produção, finanças, de pessoal e 
mercado. 
● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 

Trabalho de 
conclusão de curso 

I, II, III e IV 
  

● Aprender de forma autônoma e lidar com situações e 
contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da 
ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação: I. Assumir atitude 
investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à 
produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. II. Aprender a aprender. 
● Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: I. Interagir com 
as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou 
à distância. II. Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em 
equipes multidisciplinares. III. Gerenciar projetos e liderar, de forma 
proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o 
consenso nos grupos. IV. Reconhecer e conviver com as diferenças 
socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que 
atua (globais/locais). V. Preparar-se para liderar empreendimentos 
em todos os seus aspectos de produção, finanças, de pessoal e 
mercado. 
● Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, 
analisando e compreendendo o usuário dessas soluções e seu 
contexto: I. Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, 
compreensão, registro e análise das necessidades dos usuários e de 
seus contextos sociais, culturais, legais, ambientais e econômicos. II. 
Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 
considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções 
criativas, bem como o uso de técnicas adequadas. 
● Conceber, projetar analisar sistemas e componentes e 
executar soluções de engenharia, analisando e compreendendo o 
usuário dessas soluções e seu contexto. 
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Estágio curricular 
supervisionado 

● Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares: I. Interagir com 
as diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou 
à distância. II. Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em 
equipes multidisciplinares. III. Gerenciar projetos e liderar, de forma 
proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o 
consenso nos grupos. IV. Reconhecer e conviver com as diferenças 
socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que 
atua (globais/locais). V. Preparar-se para liderar empreendimentos 
em todos os seus aspectos de produção, finanças, de pessoal e 
mercado. 
● Conceber, projetar analisar sistemas e componentes e 
executar soluções de engenharia, analisando e compreendendo o 
usuário dessas soluções e seu contexto. 
● Aprender de forma autônoma e lidar com situações e 
contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da 
ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação: I. Assumir atitude 
investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à 
produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas 
tecnologias. II. Aprender a aprender. 
● Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos 
no âmbito do exercício da profissão: I. Compreender a legislação, a 
ética e a responsabilidade profissional e avaliar os impactos das 
atividades de Engenharia na sociedade e no meio ambiente. II. Atuar 
sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, 
zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver 
atuando. 
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ANEXO II - FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS 

INTEGRANTES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

 

ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE COELHO 

Formação acadêmica 

● Doutorado em Ciências Humanas. Universidade Federal de Santa Catarina, 

UFSC 

● Mestrado em Engenharia de Estruturas - Universidade Federal de Minas 

Gerais, UFMG 

● Especialização em Engenharia de Estruturas - Universidade Federal de Minas 

Gerais, UFMG 

● Graduação em Engenharia Civil - Universidade Vale do Rio Doce, UNIVALE 

 

Experiência acadêmica no ensino superior 

● 17 anos 

 

Gestão em instituição de ensino superior 

● 15 anos 

● Coordenação de cursos de graduação - Engenharia Civil, Engenharia Civil e 

Ambiental, Agronomia, Superior Técnico Agronegócio. 

● Experiência em gestão Institucional - Assessora de Graduação, Pró-Reitora 

de Graduação. 

 

DAYANE GONÇALVES FERREIRA 

Formação acadêmica 

● Mestrado em Construção Metálica - Universidade Federal de Ouro Preto, 

UFOP 

● Especialização em Docência do ensino superior - Universidade Vale do Rio 

Doce, UNIVALE 

● Especialização em Estruturas - Faculdade Redentor, FACREDENTOR 

● Graduação em Engenharia Civil - Universidade Vale do Rio Doce, UNIVALE 

 

Experiência acadêmica no ensino superior 

● 08 anos 

 

Gestão em instituição de ensino superior 

● 05 anos 

● Coordenação de cursos de graduação - Engenharia Civil (presencial e EaD) 
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● Membro do Núcleo Docente Estruturante - NDE dos curso de Engenharia Civil 

(presencial e EaD) e Engenharia Civil e Ambiental 

 

DENISE COELHO DE QUEIROZ 

Formação acadêmica 

● Mestrado em Estatística - Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG 

● Especialização em Educação Matemática - Universidade Vale do Rio Doce, 

UNIVALE 

● Especialização em Matemática Superior - Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, PUC Minas 

● Graduação em Licenciatura em Ciências - Habilitação Plena em Matemática - 

Instituto de Tecnologia de Governador Valadares, MIT 

 

Experiência acadêmica no ensino superior 

● 34 anos 

 

Gestão em instituição de ensino superior  

● 18 anos 

● Coordenação de cursos de graduação - Engenharia Civil e Ambiental, 

Agronomia, Superior Técnico Agronegócio. 

● Membro do NDE dos Cursos de Engenharia Civil (presencial e EaD), 

Agronomia e Sistemas de Informação.  

 

HERNANI CIRO SANTANA 

Formação acadêmica 

● Doutorado em Ciências Humanas. Universidade Federal de Santa Catarina, 

UFSC 

● Mestrado em Engenharia Ambiental - Universidade Federal de Ouro Preto, 

UFOP 

● Especialização em Docência do ensino superior - Universidade Vale do Rio 

Doce, UNIVALE 

● Graduação em Gestão Ambiental - Faculdade de Ciências e Tecnologia de 

Viçosa, FAVIÇOSA 

 

Experiência acadêmica no ensino superior 

● 07 anos 

 

Gestão em instituição de ensino superior  

● 06 anos 

● Coordenação de cursos de graduação - Engenharia Civil e Ambiental, 

Engenharia Civil, Superior Técnico Agronegócio. 
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RONDINELLY GERALDO PEREIRA 

Formação acadêmica 

● Mestrado em Construção Metálica - Universidade Federal de Ouro Preto, 

UFOP 

● Especialização em Docência do ensino superior - Universidade Vale do Rio 

Doce, UNIVALE 

● Especialização em Gestão e Tecnologia na Construção Civil - Universidade 

Federal de Minas Gerais, UFMG 

● Graduação em Engenharia Civil - Universidade Vale do Rio Doce, UNIVALE 

● Graduação em Matemática - Universidade Vale do Rio Doce, UNIVALE 

 

Experiência acadêmica no ensino superior 

● 07 anos 

 

Gestão em instituição de ensino superior 

● 05 anos 

● Coordenação de cursos de graduação - Engenharia Civil (presencial e EaD) 

● Membro do Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso de Engenharia Civil 

(presencial) e Engenharia Civil e Ambiental 
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ANEXO III – PERFIL DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E TITULAÇÃO DOS PROFESSORES-TUTORES 

Nome Titulação Experiência Profissional em anos 
Regime de 

Trabalho 

na Univale 
Magistério 

Superior 

Outras 

Atividades 

Docência na 

Educação a 

Distância 

Ádames Coelho Assunção Especialista 06 10 0,1 Horista 

Adriana de Oliveira Leite Coelho Doutora 17 7 4,0 Integral 

Almir Cleber Lacorte Especialista 31 43 1,0 Horista 

Anderson Caetano Gusmão Mestre 10 23 2,0 Horista 

Arthur Campos Coelho Especialista 0,1 06 0,1 Horista 

Barbara Poliana Campos Sousa Especialista 11 10 2,5 Horista 

Celia Regina Silva Santos 

Pimenta 
Mestre 17 20 3,5 Parcial 

Cristiane Mendes Netto Doutora 19 05 15,0 Integral 

Dayane Gonçalves Ferreira Mestre 08 04 2,5 Integral 

Debora Tameirão Lisboa Especialista 08 13 3,0 Horista 

Denise Coelho de Queiroz Mestre 34 01 4,0 Parcial 

Edmarcius Carvalho Novaes Mestre 09 15 5,0 Integral 

Fernando Vieira de Rezende Filho Especialista 26 24 1,5 Horista 

Gyovane Alves Armondes Especialista 14 21 3,0 Parcial 

Hélica Contin da Silva  Especialista 03 06 3,0 Horista 

Hernani Ciro Santana Doutor 07 03 0,5 Integral 

João Fernando Martins Paixão Mestre 07 08 4,0 Integral 

Luana da Silva Batista Mestre 05 01 1,5 Horista 

Marcos Gleidson Pereira dos 
Santos 

Doutor 03 07 1,0 Parcial 

Mirele Coura Cavalcante Especialista 15 26 16 Integral 

Rondinelly Geraldo Pereira Mestre 07 14 1,0 Integral 

 

   
 

Titulação Quantidade Percentual   Regime de 

Trabalho 

Quantidade Percentual 

Especialista 09 43%   Horista 09 43% 

Mestre 08 38%   Parcial 04 19% 

Doutor 04 19%   Integral 08 38% 

Total do curso 21 100%   Total do curso 21 100% 
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Experiência de 

Magistério Superior 

Docentes   Experiência Não 

Acadêmica 

Docentes 

Nº %   Nº % 

Menos de 3 anos 01 5  Menos de 3 anos 02 10 

3 ou mais anos 21 95  3 ou mais anos 19 90 

Número Total de 

Docentes 

21 100%   Número Total de 

Docentes 

21 100% 

 

 

 

Experiência de Docência na EaD DOCENTES 

Nº % 

Menos de 3 anos 11 52% 

3 ou mais anos 10 48% 

Número Total de Docentes 21 100% 
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ANEXO IV – PRÁTICAS INOVADORAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

NA MODALIDADE EAD 

 

 

1 - Práticas inovadoras que estão alinhadas às Políticas Institucionais de Ensino, 

Pesquisa e Extensão 

PRÁTICAS COMO SÃO REALIZADAS EVIDÊNCIAS 

Participação no 

Seminário de 

Educação a 

Distância. 

O evento é realizado anualmente pelo 

Núcleo de Educação a Distância para a 

discussão de práticas relacionadas à 

educação a distância. 

O evento sempre conta com a 

participação de professores e estudantes 

do curso, que socializam experiências 

exitosas, avanços e desafios que são 

colocados por esta 

modalidade de ensino. 

Em 2021, o evento foi realizado no dia 

28/09, pelo YouTube. 

Evento on-line 

transmitido pelo canal 

da Univale no 

YouTube: 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=4fnkqNrWk 

L4 

Portfólio do NEaD, 

disponível para acesso 

em: 

https://sites.google.com/unival

e.br/nead-univale 

Evento Café 

Cultural. 

Realizado anualmente durante o 

Simpósio de Iniciação Científica, para 

fomentar arte, cultura, abordar temas 

transversais, além da troca de 

conhecimento e ideias, com as 

comunidades internas e externa da 

Univale. 

Evento divulgado no 

site oficial da Univale e 

Univale TV, conforme 

pode ser visualizado 

em: 

https://bit.ly/2CHQkav  

https://bit.ly/2Nr4leT  

https://bit.ly/2BaaauC  

https://bit.ly/2Ba4OQ0  

https://bit.ly/2B3fdx0 

Construção do 

Planejamento 

Estratégico do 

Curso 

(PEC). 

A Univale iniciou em fevereiro/2020 uma 

mobilização de toda a comunidade 

acadêmica para a construção do 

planejamento estratégico institucional. 

Uma das ações alinhadas com este 

propósito é a construção do 

planejamento estratégico de cada curso 

(PEC). No curso de Engenharia Civil a 

construção do PEC envolve NDE e 

professores do Colegiado, que em um 

trabalho em equipe, podem refletir sobre 

as potencialidades do curso e os pontos 

a serem melhorados, ampliando assim a 

qualidade das atividades e o alinhamento 

do curso com as demandas dos 

estudantes e do mundo do trabalho. 

Reuniões organizadas 

pela Pró-Reitoria de 

Graduação. 

Documentos enviados 

à comissão responsável 

pelo PEC. 

Evento divulgado no site 

oficial da Univale TV, 

conforme pode ser 

visualizado em: 

https://bit.ly/2Yyo4Qc  

https://bit.ly/2YxXFlB 

 

https://www.youtube.co/
https://www.youtube.co/
https://www.youtube.co/
https://sites.google.com/univale.br/nead-univale
https://sites.google.com/univale.br/nead-univale
https://bit.ly/2CHQkav
https://bit.ly/2Nr4leT
https://bit.ly/2BaaauC
https://bit.ly/2Ba4OQ0
https://bit.ly/2B3fdx0
https://bit.ly/2Yyo4Qc
https://bit.ly/2YxXFlB
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Evento World 

Café para a 

construção das 

diretrizes 

estratégicas 

institucionais. 

Como parte do processo de construção 

do planejamento estratégico institucional, 

a coordenação do curso e alguns 

professores que também atuam no curso, 

foram convidados a participar do evento 

World Café para a construção das 

diretrizes estratégicas institucionais: 

missão, visão, valores e negócios. 

Evento divulgado no 

site oficial da Univale TV, 

conforme pode ser 

visualizado em: 

https://bit.ly/2ZfIJYu 

Programa de 

Aprimoramento 

Acadêmico 

(PAA). 

O PAA é um programa institucional que 

é amplamente divulgado aos estudantes 

do curso, em especial àqueles que 

apresentam necessidade de 

nivelamento dos conhecimentos em 

Língua Portuguesa, Matemática e 

Tecnologias para apoio à 

aprendizagem. 

Evento divulgado no 

site oficial da Univale 

TV, conforme pode ser 

visualizado em: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kHs5qvvSkDo 

Ações para a 

Curricularização 

da extensão. 

O NDE do curso participa de reuniões 

de trabalho organizadas pela Pró- 

Reitoria de Pesquisa e Extensão, que 

têm o propósito de discutir estratégias 

para a Curricularização da extensão nos 

cursos de graduação da Univale. 

Evento divulgado no 

site oficial da Univale 

TV, conforme pode ser 

visualizado em: 

https://bit.ly/2Yx51Wa  

https://bit.ly/3eC1f3q 

Participação no 

Evento MOVA. 

Participação do curso no evento MOVA 

- Mostra de Profissões da Univale, 

realizado em 2019. 

A participação do curso no evento 

permitiu a demonstração de atividades 

realizadas no curso. 

A demonstração da 

participação do curso 

de Engenharia Civil está 

registrada no 

portfólio de atividades 

do curso, disponível 

para consulta em: 

https://sites.google.com/unival

e.br/portflio-engenharia-

civil/eventos/feiras-festivais-e-

mostras?authuser=0 

Jornada 

Acadêmica das 

Engenharias 

Evento anual realizado pelos cursos de 

Engenharia da Univale, aberto à 

comunidade externa, que visa a 

promoção de trocas de experiências 

entre os acadêmicos e profissionais, 

permitindo a aproximação dos estudantes 

às novas exigências do mercado de 

trabalho, além da divulgação dos 

trabalhos científicos desenvolvidos pelos 

estudantes de graduação e pós-

graduação dos cursos de Engenharia da 

Univale. 

A demonstração da 

participação do curso 

de Engenharia Civil está 

registrada no 

portfólio de atividades 

do curso, disponível 

para consulta em: 

https://sites.google.com/unival

e.br/portflio-engenharia-

civil/eventos/jornada-

acad%C3%AAmica?authuser

=0 

Betoneira de 

Ideias 

O Podcast Betoneira de Ideias foi criado 

no primeiro semestre de 2021 com o 

objetivo de trazer curiosidades e 

Os episódios são 

disponibilizados em 

https://bit.ly/2ZfIJYu
https://www.youtube.com/watch?v=kHs5qvvSkDo
https://www.youtube.com/watch?v=kHs5qvvSkDo
https://bit.ly/2Yx51Wa
https://bit.ly/3eC1f3q
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informações sobre o dia a dia da 

engenharia. 

O podcast também conta com a 

participação dos estudantes e 

profissionais da área, que dividem seus 

conhecimentos sobre a atuação do 

engenheiro no mercado. 

plataforma online de 

acesso gratuito: 

https://open.spotify.com/show

/1OHdCwu246Axkcs3G2BXP

D 

Prêmio Inovação O Prêmio Inovação é uma iniciativa da 

Pró-Reitoria de Graduação, que busca 

fomentar a inovação no ambiente 

acadêmico com base nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas na UNIVALE. 

Os professores do curso de Engenharia 

Civil na modalidade EaD participam do 

evento desde a primeira edição, realizada 

em 2017. 

 

A demonstração da 

participação do curso 

de Engenharia Civil está 

registrada no portfólio de 

atividades do curso, 

disponível em: 

https://sites.google.com/unival

e.br/portflio-engenharia-

civil/eventos/pr%C3%AAmio-

inova%C3%A7%C3%A3o?au

thuser=0 

Projeto SOS 

Buracão 

O Projeto “SOS Buracão” foi iniciado em 

2016 na Universidade Vale do Rio Doce, 

em consonância com o Projeto 

"Periferia Central" englobando 

atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

O objetivo do projeto é ajudar a 

população do Buracão, comunidade que 

reside no bairro Carapina, em 

Governador Valadares, composta por 

mais de 120 famílias que vivem em 

situação de extrema vulnerabilidade 

social e privações principalmente no que 

tange a saúde, moradia e acessibilidade. 

As ações do curso de 

Engenharia Civil no Projeto 

SOS Buracão estão 

apresentadas no portfólio 

de atividades do curso, 

disponível para consulta 

em: 

https://sites.google.com/unival

e.br/portflio-engenharia-

civil/projeto-sos-

burac%C3%A3o?authuser=0 

 

2- Práticas inovadoras que atendem à estrutura curricular do curso. 

PRÁTICAS COMO SÃO REALIZADAS EVIDÊNCIAS 

Projeto 

Integrador.  

O Projeto Integrador é componente 

curricular do curso, planejado de modo 

que propicie a vivência de experiências 

que aproximam o estudante da 

comunidade e o desafie na busca por 

soluções para questões demandadas 

pela sociedade. 

O Projeto Integrador assume no curso a 

importante inserção de atividades de 

extensão curriculares, obrigatórias e 

acessíveis a todos os estudantes, bem 

A organização e o 

planejamento das 

atividades relacionadas 

ao Projeto Integrador 

constam no PPC. Os 

trabalhos 

desenvolvidos pelos 

estudantes constam no 

portfólio de atividades 

do curso, disponível 

para consulta online: 
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como atividades de estímulo à iniciação 

científica e práticas profissionais. 

https://sites.google.com/univa

le.br/portflio-engenharia-

civil/projeto-

integrador?authuser=0 

Matriz curricular 

atualizada. 

O NDE analisa frequentemente a matriz 

curricular do curso, com o objetivo de 

averiguar se os conteúdos e atividades 

propostas atendem às demandas do 

mercado de trabalho por profissionais 

capacitados para a gestão do principal 

ativo das organizações - as pessoas. 

As reuniões de estudo 

e análise da matriz 

curricular são devidamente 

registradas em atas, 

conforme consta no arquivo 

de documentos 

do curso.  

Cultura 

Empreendedora. 

Componente curricular Projeto 

Integrador I e II,  alinhado às discussões 

atuais no cenário acadêmico e no 

mundo do trabalho. 

A oferta está alinhada com o Programa 

de Educação Empreendedora 

desenvolvido pelo Núcleo Universitário 

de Empreendedorismo (NUVEM), e 

propõe discussões que contribuem para 

a disseminação da cultura 

empreendedora no ambiente 

acadêmico e para a formação de 

profissionais capazes de transformar 

conhecimento em soluções para as  

demandas emergentes da sociedade. 

O componente pode ser 

encontrado no Ementário 

do Curso na seção 6 deste 

PPC, que trata da Matriz 

Curricular do curso. 

Ensino híbrido.  O modelo de educação a distância 

adotado pela Univale preconiza a 

realização de atividades online e 

presenciais, com o uso de tecnologias 

de comunicação e informação e 

metodologias ativas que permitem que 

o estudante se torne protagonista de 

sua formação acadêmica. 

O modelo de educação 

a distância adotada 

pela Univale consta no 

PDI e no PPC. 

 

3- Práticas inovadoras que atendem aos conteúdos curriculares do curso. 

PRÁTICAS COMO SÃO REALIZADAS EVIDÊNCIAS 

Abordagem da 

educação 

empreendedora. 

Desde 2018 a educação 

empreendedora é abordada de forma 

transversal no curso e na proposta dos 

Projetos Integradores I e II com tema 

Cultura Empreendedora. Os estudantes 

são estimulados a agirem criativamente 

para desenvolverem soluções 

inovadoras para os desafios que 

envolvem sua área de atuação e o 

contexto sócio econômico da região. 

A Educação 

Empreendedora 

comparece neste PPC 

como tema transversal 

obrigatório, em 

consonância com o PDI 

da Univale. 
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Material didático.  O material didático adotado no curso 

inclui recursos inovadores que facilitam 

o acesso e a utilização, com múltiplos 

formatos: textos, gráficos, áudios, bem 

como ambiente responsivo e 

multiplataforma. 

Material disponível no 

AVA Univale. 

Acessibilidade 

metodológica. 

Variedade de atividades propostas 

pelos professores e disponíveis no AVA. 

Formações para aumentar o repertório 

das metodologias. 

Metodologias descritas nos 

Planos de Ensino. 

Quadro 4 no próximo 

tópico com as 

metodologias. 

Evento divulgado no 

site oficial da Univale 

TV, conforme pode ser 

visualizado em: 

https://bit.ly/2YxcaFX  

Temas 

transversais 

tratados na 

disciplina 

Humanidades, 

Ciências Sociais 

e Cidadania. 

Os temas Educação Ambiental, Direitos 

Humanos e Relações Étnico-Raciais e o 

ensino de história e 

cultura afro-brasileira, africana e 

indígena são tratados de forma 

transversal por todas as disciplinas e 

componentes curriculares. De modo 

especial, a disciplina Humanidades, 

Ciências Sociais e Cidadania. 

Os temas transversais 

constam na ementa da 

disciplina Humanidades, 

Ciências Sociais e 

Cidadania, conforme 

pode ser observado na 

seção 6 deste PPC, 

que trata da matriz 

curricular. 

Organização da 

oferta dos 

conteúdos 

no AVA. 

Os conteúdos das disciplinas são 

organizados no AVA a partir de uma 

proposta de trilha de conhecimento, 

onde é propiciada ao estudante uma 

experiência de aprendizagem a partir da 

utilização de recursos variados. 

A organização dos 

conteúdos encontra-se 

disponível para 

consulta no AVA 

Univale. 

 

4- Práticas inovadoras relacionadas a metodologias adotadas no curso. 

PRÁTICAS COMO SÃO REALIZADAS EVIDÊNCIAS 

Videoaulas.  Utilização de videoaulas, especialmente 

no período da pandemia do Covid-19, 

como estratégia metodológica para os 

encontros virtuais síncronos. Esta 

estratégia metodológica permite manter 

o contato com os estudantes e o vínculo 

do mesmo com a turma e a 

universidade. 

Pesquisa de avaliação 

do processo de ensino 

e aprendizagem realizada 

em maio de 2020. 

Estratégia metodológica 

descrita no plano diário de 

aulas. 

Mapa conceitual.  Estratégia metodológica utilizada em 

diversas disciplinas, que auxilia o 

estudante a desenvolver a capacidade 

de síntese e associação de ideias. 

Estratégia metodológica 

descrita no plano de ensino 

das disciplinas e no plano 

diário de aulas. 

https://bit.ly/2YxcaFX
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Uso da plataforma GoConqr para a 

construção dos mapas conceituais. 

Desafios para a 

resolução de 

problemas. 

Estratégia metodológica utilizada em 

diversas disciplinas, que desafia os 

estudantes ao desenvolvimento da 

capacidade de resolução de problemas 

e à aplicação dos conteúdos estudados. 

Estratégia 

metodológica descrita 

no plano de ensino das 

disciplinas e no plano 

diário de aulas. 

Ferramentas 

Google.  

Utilização das ferramentas Google 

disponíveis aos professores e 

estudantes da Univale, para a 

diversificação das metodologias e 

recursos. 

Estratégia metodológica e 

recursos utilizados 

encontram-se descritos 

no plano de ensino das 

disciplinas e no plano 

diário de aulas. 

Pesquisa de 

campo.  

Estratégia metodológica utilizada 

principalmente no Projeto Integrador. 

Estimula a pesquisa científica a partir da 

observação de fatos que fazem parte da 

realidade. 

A prática encontra-se 

descrita nos trabalhos 

elaborados pelos 

estudantes. 

Escrita 

acadêmica.  

Os estudantes são estimulados a 

desenvolverem sua capacidade de 

sistematização das informações e 

expressão por meio da escrita. 

Esta estratégia metodológica é muito 

enfatizada nos Projetos Integradores e 

na Jornada Acadêmica das 

Engenharias por meio da escrita de 

textos acadêmicos para a apresentação 

dos conhecimentos construídos e da 

experiência vivenciada. 

A prática pode ser 

evidenciada nos 

trabalhos elaborados 

pelos estudantes. 

 

5- Práticas inovadoras de apoio aos discentes. 

PRÁTICAS COMO SÃO REALIZADAS EVIDÊNCIAS 

Ações do Espaço 

A3 - Apoio ao 

Aluno. 

O Espaço A3 realiza diversas ações 

com o propósito de propiciar acesso, 

permanência e conclusão do curso pelo 

estudante. São iniciativas que 

promovem a inclusão do estudante e 

oferecem suporte psicopedagógico. 

Dentre essas ações, destacam-se: 

- palestras e rodas de conversa sobre 

bullying; 

- acompanhamento psicopedagógico 

aos estudantes com dificuldades de 

aprendizagem; 

- ação realizada nos campi I e II, com 

adesivos fixados nas escadas, salas de 

As ações realizadas 

pelo Espaço A3 constam 

no portfólio de atividades 

do setor. 
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aula, banheiros e cantinas para 

conscientizar sobre o bullying; 

- Jornada de Educação Inclusiva, 

evento direcionado a professores para 

discutir práticas de inclusão de 

estudantes com necessidades 

educacionais especiais ou com 

Mobilidade reduzida. 

Rede de serviços 

ofertados pela 

Univale. 

A Univale conta com uma rede de 

serviços disponibilizados aos 

estudantes, tais como: Serviço de 

Psicologia Aplicada, clínicas de 

Odontologia, assessoria jurídica, 

Núcleo de Apoio Fiscal e campanhas de 

vacinação organizadas pelo curso de 

Enfermagem. 

A rede de serviços 

consta no PDI e no 

PPC de todos os 

cursos de graduação 

da Univale. 

Ações do 

Conselho 

Acadêmico 

O Conselho Acadêmico reúne-se após 

cada etapa de avaliação, para discutir o 

desempenho dos estudantes e propor 

intervenções psicopedagógicas. 

As ações encontram-se 

registradas nas atas 

das reuniões, documentos 

referentes ao atendimento 

pela coordenação aos 

estudantes e 

encaminhamentos para 

atendimento pelo 

Espaço A3 ou rede de 

serviços da Univale. 

Ações do Núcleo 

Universitário de 

Empreendedoris

mo 

(NUVEM). 

O NUVEM promove ações que dão 

suporte ao estudante da Univale que 

deseja empreender e tornar-se dono do 

próprio negócio. As ações são 

divulgadas aos estudantes e estes são 

estimulados a participarem das 

atividades promovidas pelo NUVEM. 

As ações realizadas 

pelo NUVEM constam 

no portfólio de 

atividades do núcleo. 

 

Sala virtual da 

coordenação. 

A sala virtual da coordenação, via 

Ambiente Virtual de Aprendizagem  

favorece a interação e a articulação dos 

professores-tutores e a coordenação do 

curso, permitindo o acesso ao Projeto 

Pedagógico do Curso, regulamentos, 

ações promovidas e ferramentas de 

interação de forma síncrona e 

assíncrona. 

A sala virtual está 

disponível no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem.  
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6- Práticas inovadoras relacionadas a conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias às atividades de tutoria. 

PRÁTICAS COMO SÃO REALIZADAS EVIDÊNCIAS 

Modelo de 

educação 

a distância da 

Univale - 

professor 

tutor. 

No modelo de educação a distância da 

Univale, o tutor da disciplina é o próprio 

professor, que tem o domínio do 

conteúdo específico e acompanha os 

estudantes ao longo do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Atribuições do 

professor-tutor. 

Atendimento 

personalizado 

pelo 

tutor. 

Utilizam-se recursos tecnológicos 

diversificados para atendimento aos 

estudantes, como WhatsApp, AVA 

Univale e e-mail, para facilitar a 

interação com os estudantes e atender 

suas demandas no menor tempo 

possível. 

Ambiente virtual de 

aprendizagem-AVA. 

Grupos WhatsApp. 

Oficinas de 

capacitação 

realizadas pelo 

NEaD. 

O NEaD oferta frequentemente oficinas 

de capacitação para tutores, com o 

objetivo de ampliar conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias às 

atividades de tutoria. 

As ações realizadas 

pelo NEaD constam no 

portfólio de atividades 

do núcleo, disponível 

para acesso em: 

https://sites.google.com/univa

le.br/nead-univale  

Eventos divulgados no 

site oficial da Univale 

TV, conforme pode ser 

visualizado em: 

https://bit.ly/2YxcaFX  

https://bit.ly/3i1eg8N   

Manuais com 

orientações para 

a prática da 

tutoria. 

São disponibilizados manuais com 

orientações para que a atividade de 

tutoria seja realizada, bem como 

informações sobre o AVA Univale. 

Os manuais elaborados 

pelo NEaD encontram 

se disponíveis para 

consulta no AVA 

Univale. 

 

7- Práticas inovadoras relacionadas ao material didático. 

PRÁTICAS COMO SÃO REALIZADAS EVIDÊNCIAS 

Unidades de 

aprendizagem de 

alto nível. 

Os conteúdos das disciplinas são 

organizados no AVA em unidades de 

aprendizagem, com informações 

atualizadas e alto nível, o que propicia 

ao estudante o contato com 

informações atuais e contextualizadas. 

A organização dos 

conteúdos encontra-se 

disponível para 

consulta no AVA 

Univale. 

Trilhas de 

aprendizagem. 

O material didático é organizado a partir 

de uma proposta de trilha de 

A organização dos 

conteúdos encontra-se 

https://sites.google.com/univale.br/nead-univale
https://sites.google.com/univale.br/nead-univale
https://bit.ly/2YxcaFX
https://bit.ly/3i1eg8N
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aprendizagem, onde é propiciada ao 

estudante uma experiência a partir da 

utilização de recursos variados. 

disponível para 

consulta no AVA 

Univale. 

Desafios 

contextualizados. 

Cada unidade de aprendizagem contém 

um desafio, uma atividade que estimula 

o pensamento crítico-reflexivo do 

estudante a partir da investigação de 

uma situação onde a teoria e a prática 

se encontram. 

A organização dos 

conteúdos encontra-se 

disponível para 

consulta no AVA 

Univale. 

E-books 

atualizados.  

O material didático contém ebooks 

atualizados, com informações que 

permitem o aprofundamento dos 

conteúdos que estão em estudo. 

A organização dos 

conteúdos encontra-se 

disponível para 

consulta no AVA 

Univale. 

Bibliotecas 

virtuais.  

A Univale oferta ao estudante o acesso 

a duas bibliotecas virtuais, com acervo 

variado e atualizado, possibilitando a 

complementação dos estudos. 

As informações sobre 

as bibliotecas virtuais 

encontram-se neste 

PPC. 

 

8- Práticas inovadoras relacionadas à experiência do corpo de tutores em educação 

a distância. 

PRÁTICAS COMO SÃO REALIZADAS EVIDÊNCIAS 

Tutoria realizada 

pelo professor da 

disciplina. 

No modelo de educação a distância da 

Univale, o tutor da disciplina é o próprio 

professor, que tem o domínio do 

conteúdo específico e acompanha os 

estudantes ao longo do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Atribuições do 

professor-tutor. 

Experiência na 

prática docente. 

A experiência na tutoria amplia o 

repertório dos professores. 

Tabela com a experiência 

do professor-tutor encontra-

se neste PPC. 

Uso de 

metodologias 

ativas. 

Os professores utilizam metodologias 

ativas, conforme indicado no item 4 

deste anexo 1. 

As metodologias e 

recursos utilizados 

encontram-se descritos 

no plano de ensino das 

disciplinas. 

 

09 - Práticas inovadoras relacionadas às salas de aula utilizadas nos encontros 

presenciais. 

PRÁTICAS COMO SÃO REALIZADAS EVIDÊNCIAS 

Utilização da 

Sala 

Uni-InterAtiva e 

salas de aula  

Aulas diferenciadas que requerem um 

layout específico. Ambiente 

climatizado, preparado visualmente 

para estratégias inovadoras, equipada 

Ato Administrativo 
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com mesas modulares e cadeiras, 

mesa de trabalho do professor, lousa 

branca, verde e digital. São equipadas 

com acesso à internet, suporte e 

Datashow. 

PDI UNIVALE 

2020/2024. 

Laboratórios 

didáticos de 

formação básica 

e específica 

Nos laboratórios são realizadas 

atividades práticas de disciplinas 

básicas, específicas e 

profissionalizantes. 

Descrição das atividades 

práticas nos planos de 

ensino, diários e portfólio de 

atividades do curso, 

disponível em: 

https://sites.google.com/unival

e.br/portflio-engenharia-

civil/ambientes-

acad%C3%AAmicos/laborat%

C3%B3rios?authuser=0 

Ambientes 

climatizados, com 

salas arejadas. A 

insolação é 

controlada por 

brises externas 

que permitem o 

escurecimento da 

sala para aulas 

com projeção 

multimídia. 

Proporcionam mais conforto para 

realização das aulas. Ventilação: a 

temperatura é controlada pela 

ventilação natural e climatizada. 

PDI UNIVALE 

2020/2024. 

Disponibilidade 

de acesso a 

internet. 

A Instituição dispõe de tecnologia 

wireless em todas as áreas cobertas 

dos campi para acesso à Internet. Esse 

acesso está disponível para 

estudantes, colaboradores 

(professores e pessoal técnico-

administrativo) e visitantes. O acesso à 

Internet é garantido por meio de um link 

redundante. 

PDI UNIVALE 

2020/2024. 

Disponibilidade 

de data show. 

Projeção multimídia: as salas possuem 

pontos de energia e rede, mobiliários e 

telas de projeção retrátil e 40% das 

salas possuem Datashow. 

PDI UNIVALE 

2020/2024. 

 


