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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.  

Atos legais:  

➢ Credenciada/recredenciada: Reconhecimento – Parecer CFE nº 16/92, aprovado em 28/01/92 e 

publicado no Diário Oficial da União de 28/04/92. Portaria Ministerial nº 1.037/92, de 07 de julho de 1992, 

publicada no Diário Oficial da União de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835.  Recredenciamento: 

Portaria nº1.669 de 28 de novembro de 2011. 

➢ 029/2001 de 09/10/2001 “que aprova a criação do Curso de Administração com oferecimento a 

partir do ano de 2002” foi reconhecido pela portaria MEC nº 230, publicada no DOU de 26 de janeiro de 

2006, Seção 1. 

➢ Em 2017, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale foi credenciada para a oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação na modalidade a distância, por meio da Portaria MEC n.º 820, publicada no 

Diário Oficial da União de 06/07/2017 e da Portaria n.º 918, publicada do Diário Oficial da União de 

16/08/2017. 

1.2 Localização da Instituição 

A Universidade Vale do Rio Doce está localizada no Município de Governador Valadares, Estado de Minas 

Gerais. 

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. 

Telefone: Pabx (33) 3279-5200/3279-5500. 

 

2 O CURSO 

Nome do Curso: Curso de Bacharelado em Administração.  

Rua Juiz de Paz José de Lemos, nº 695 – Bairro Vila Bretas – CEP; 35030-260 – Cx. Postal 295 - Governador 

Valadares/MG. 

Telefone: PABx (33) 3279-5200 

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

Modalidade do Curso: Educação a Distância. 

Número de Vagas Anuais Autorizadas (Previstas): 80 vagas 

Turno (s) de Funcionamento: As atividades acadêmicas são desenvolvidas em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e com 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: 60. 

Regime de Matrícula: Semestral. 

Tempo Mínimo de Integralização: 08 semestres. 

Tempo Máximo de Integralização: 12 semestres 

Carga horária do curso: 3.100 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; 

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   

 

O ambiente mercadológico e das organizações no âmbito regional, nacional tem passado por 

transformações profundas. O cenário dinâmico evidenciado pelo desenvolvimento tecnológico tem 

convidado as organizações a se adaptarem em busca de diferenciais competitivos a serem alcançados em 

uma projeção global. Vetores de mudança como a estrutura demográfica, o fenômeno da globalização, o 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação são alguns dos diversos fatores que vêm 

transformando a sociedade. Esses fatores geram oportunidades para o desenvolvimento de negócios e 

de produtos inovadores que possam atender às demandas emergentes da sociedade. 

Governador Valadares está localizada na mesorregião do vale do Rio Doce, 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 de grandes capitais como Belo 

Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Com mais de 7.000 empresas e outras organizações 

atuantes, a cidade pode ser classificada como polo comercial com oferta de variados serviços nas áreas 

de saúde, educação, agronegócio, construção civil e varejo, constituindo-se como um mercado de 

oportunidades em diversos segmentos. (PMAS, 2017, IBGE, 2010). 

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

social da região da qual faz parte, atenta às transformações que ocorrem no cenário atual e consciente 

do seu papel enquanto instituição formadora de profissionais aptos a atuarem no mundo do trabalho, 

propôs a criação do Curso de Bacharelado em Administração de forma a potencializar o capital humano 

para lidar com as novas perspectivas organizacionais e mercadológicas principalmente no que tange a 

região de Valadares formando administradores de empresas que, qualificados, possam gerir e estimular 

o desenvolvimento regional de forma inovadora, rentável e sustentável. 

A trajetória do curso de Administração da Universidade Vale do Rio Doce - Univale teve início em 

2002, quando o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), por meio da Resolução nº 

029/2001 de 09/10/2001, aprovou a criação do Curso de Administração ainda na modalidade presencial 

tendo o seu reconhecimento outorgado pela portaria MEC nº 230, publicada no DOU de 26 de janeiro de 

2006, Seção 1. 

Nos períodos subsequentes de 2002 a 2018, o curso de Administração da Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale, formou diversas turmas de alunos, profissionais administradores, atuantes na economia 

local e nacional. 



Agora a Universidade Vale do Rio Doce - Univale, comprometida com a evolução, com a tecnologia e 

com a difusão do conhecimento, propôs a expansão da oferta do Curso de Bacharelado em Administração 

passando a ofertá-lo na modalidade a distância, entendendo que as pessoas constituem o principal ativo 

das organizações, que necessitam de mais acesso ao conhecimento para sua formação profissional e que 

essa formação auxilia diretamente no crescimento e expansão das organizações e consequentemente da 

região onde estão instaladas.  

Em 2018 a Universidade Vale do Rio Doce - Univale imbuída de seu DNA comunitário e no contexto 

da política de expansão das ofertas educacionais para atendimento à demanda pela educação superior, 

passou também a ofertar o curso de Administração na modalidade EaD. A Univale tem o entendimento 

de que ao ofertar os seus cursos, também na modalidade à distância, está contribuindo com a difusão do 

ensino e criando oportunidades de acesso à universidade visto que essa modalidade conta com a 

flexibilidade oferecida aos estudantes em termos de escolha de espaço, tempo e ritmo de aprendizagem. 

O Curso de Bacharelado em Administração ofertado pela Universidade Vale do Rio Doce - Univale, 

na modalidade a distância está em consonância com as exigências das diretrizes curriculares nacionais 

(DCN), conforme Resolução CNE/CES n.º 4, de 13 de julho de 2005. A proposta do Curso está alicerçada 

em uma matriz curricular atual e flexível, com disciplinas e conteúdo que mantém um alinhamento 

constante ao mercado, garantindo ao estudante a aquisição do conhecimento atualizado e integrado às 

melhores práticas organizacionais.  

Acredita-se que por meio da modalidade de educação a distância, a oferta deste curso possa 

democratizar o acesso ao ensino superior e contribuir para uma formação de qualidade. 

 

2. 2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo Geral 

Formar administradores comprometidos com o desenvolvimento social, econômico, tecnológico e 

territorial, considerando as características locais e regionais, capazes de conduzirem processos de 

administração e gestão em organizações de ramos e atividades variadas, em consonância com as 

demandas emergentes da sociedade contemporânea por sustentabilidade, por ética, pelo compromisso 

com a cidadania e atentos às novas práticas no campo da administração e da gestão. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

I. Capacitar o discente para reconhecer, analisar, dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e 

financeiros, internos e externos à organização a fim de implementar projetos e favorecer a tomada de 

decisão na intercessão do processo produtivo. 

II. Capacitar o discente à comunicação oral e escrita compatíveis com o exercício da profissão como 

forma de interceder nos processos de negociação e comunicação interna ou externa da organização. 

III. Capacitar o estudante a atuar no desenvolvimento e implantação de soluções criativas, inovadoras e 

tecnologias, orientadas aos processos produtivos da organização buscando o seu alinhamento às 

demandas sociais mercadológicas. 

IV. Formar profissionais críticos, determinados e proativos orientados à administração e à gestão 

capazes de acompanhar os avanços metodológicos e tecnológicos do mercado, a fim de atuarem em 

diferentes modelos de organização de forma a ampliar o seu campo profissional. 



V. Formar profissionais éticos preparados para atuar em um mercado globalizado atuando nos variados 

ramos da administração como empreendedor, gestor, consultor e perito. 

 

2.3 PERFIL DO EGRESSO DO CURSO 

O perfil profissional dos egressos do Curso de Bacharelado em Administração abarca o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada e por uma atuação 

positiva nas transformações sociais, especialmente no território de entorno e atentos às novas demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho. 

Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(Resolução nº 4, de 13 julho de 2005), o perfil do egresso do curso de Bacharelado em Administração deve 

ensejar a capacitação e a aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas 

e ambientais da produção e do seu gerenciamento, observados os níveis graduais do processo de tomada 

de decisão, os níveis organizacionais, os mercadológicos e os sociais. 

A perspectiva profissional do nosso Egresso enseja a flexibilidade e a adaptabilidade para desenvolver 

o gerenciamento qualitativo e quantitativo adequado ao contexto da organização em que está inserido, 

revelando-se apto a assimilação de novas informações, processos e soluções no trato de situações 

diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. 

Deseja-se que o egresso do Curso de Bacharelado em Administração congregue em sua formação as 

seguintes características: 

I. ético, crítico, holístico e humanista como administrador; 

II. empreendedor, estratégico, técnico e com visão sistêmica, considerando os ambientes interno e 

externo da organização; 

III. proativo, dinâmico e inovador nas diversas etapas do planejamento, da implementação e do controle 

de projetos e ações pessoais e profissionais; 

IV. comprometido com o embasamento científico, tecnológico, sustentável, e socioeconômico na 

administração e na gestão organizacional; 

V. resiliente e flexível às mudanças de cenários organizacionais, sociais e mercadológicos; 

VI. apto para articular sua prática com as necessidades locais e regionais, atento às novas demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho. 

 

Os egressos do Curso de Bacharelado em Administração estarão aptos à administração e à gestão de 

organizações de variados ramos e segmentos de atuação, atuando internamente e externamente em seus 

níveis organizacionais e mercadológicos com ênfase no planejamento, na gestão de recursos humanos, 

na gestão financeira, na operação e no controle de processos, dentre outras atividades. 

 

 

 



2.4 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS GERAIS E ESPECÍFICAS 

O perfil do egresso delineado pelo curso objetiva dotar o discente de conhecimentos teóricos e 

práticos a serem apreendidos no processo de formação que o possibilite desenvolver competências 

pessoais e profissionais gerais para:  

I. reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir 

modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e 

exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 

II. desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos 

processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

III. refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na 

estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV. desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas 

presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem 

assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V. ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, 

abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI. desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o 

ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, 

revelando-se profissional adaptável; 

VII. desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; e 

VIII. desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e perícias 

administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicas e operacionais. 

O perfil do egresso delineado também será desenvolvido a partir da implementação de ações 

relacionadas à Educação Empreendedora, que visam dotar o profissional de competências para:  

I. aprender a ler o mundo, a lidar com a complexidade sócio-política econômica e a estabelecer 

múltiplas faces com a sociedade; 

II. reconhecer-se como agente de transformação em sua comunidade e de 

geração de valor positivo para a coletividade; 

III. desenvolver sua capacidade de identificar problemas da sociedade e propor soluções criativas e 

inovadoras para resolvê-los; 

IV. desenvolver sua capacidade de sonhar e também de buscar os 

conhecimentos necessários à realização do sonho; 

V. desenvolver sua capacidade de procurar e identificar novas oportunidades. 

As competências e habilidades apresentadas estão alinhadas com as necessidades locais, regionais e 

nacionais articulando-se com os objetivos do curso. Tais competências mantém o alinhamento com o 

mercado por meio de parcerias com entidades públicas e privadas, por meio do desenvolvimento de 

projetos integradores e ações de formação complementares. Destaca-se que o perfil do egresso está em 



análise contínua pelo NDE e Colegiado do Curso para atender às novas demandas apresentadas pelo 

mundo do trabalho. 

 

3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DO CURSO E OS FUNDAMENTOS LEGAIS 

A organização acadêmico-administrativa do Curso de Bacharelado em Administração 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 Bacharelado em Administração 

pauta-se na Resolução CNE/CES nº 4/2005,  que define as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Bacharelado em Administração; 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 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 síncronas e 

assíncronas; 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. 

 Em atendimento às DCNs do Curso de Bacharelado em Administração o PPC contempla, os objetivos 

do curso, 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-aprendizagem e a Matriz Curricular com os conteúdos agrupados nos respectivos Eixos: 

Conteúdos de Formação Básica;  Conteúdos de Formação Profissional; Conteúdos de Formação de Estudos 

Quantitativos e suas Tecnologias; Conteúdos de Formação Complementar; a pesquisa e de extensão no 

curso; o Estágio Curricular Supervisionado e as Atividades Complementares como Componentes Curriculares 

obrigatórios, alinhados às competências estabelecidas no perfil do egresso; formas de realização da 

interdisciplinaridade; modos de integração entre teoria e prática; formas de avaliação do ensino e da 

aprendizagem, bem como 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 pelo Colegiado  do Curso. 



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 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 Universidade Vale do Rio Doce - 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;  

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 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, chamado 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. 

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 acesso ao AVA Univale é feito via internet, pelo Portal do Aluno.  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 Universidade Vale do Rio Doce 

- Univale. 

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 adequado. 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. 



Desde 2018, uma equipe de programação do Departamento de Informática, de Sistemas e Gestão 

de Informação (DISGI) vem atuando nas ações de integração do Ambiente Virtual de Aprendizagem ao 

sistema acadêmico da Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Além disso, estratégias inovadoras estão 

sendo continuamente implementadas no AVA. 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.  

4.8 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 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-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 Bacharelado em Administração 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 Bacharelado em Administração 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 (AVA) 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.  

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. 

 

Dessa forma, ao abrir espaço para a exploração de outros ambientes 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 

por meio da: 

I. integração com o mercado por meio de palestras e seminários; 



II. integração com o mercado por meio do NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. 

III. realização de eventos em parceria com o Núcleo Universitário de Empreendedorismo – 

NUVEM e com o CEO - Centro de Empregabilidade e Oportunidades; 

IV. articulação com a comunidade para desenvolvimento de Projetos Integradores; 

V. realização de visitas técnicas;  

VI. estudos de caso e debates;  

VII. rodas de conversa e projetos envolvendo cursos de diferentes áreas; 

VIII. integração com os outros cursos da Univale para a realização de eventos e projetos 

interdisciplinares; 

IX. parcerias com outras instituições públicas e privadas para realização de eventos e oficinas. 

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. 

Na descrição de um conceito do que seja ensino híbrido, os autores Bacich, Tanzi Neto e Trevisani 

(2015) apresentam que este 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, numa garantia de 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 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 7 ilustra o modelo pedagógico adotado para o Curso de Bacharelado em Administração da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale. 

Figura 7 – 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 8 representa essa 

organização. 

Figura 8 – Organização das disciplinas. 

 

Fonte: Elaborado pelo NEaD. 

A seguir, descrevem-se as atividades que compõem a formação do estudante nesse modelo: 

I. Encontros presenciais: são realizados uma vez por semana, com duração de 100 (cem) minutos 

por disciplina. 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.  

II. 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.  

III. 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 Bacharelado em Administração, constituindo assim opções de 

acessibilidade metodológica e contribuindo, dessa forma, para eliminar barreiras nos métodos e técnicas de 

ensino e aprendizagem. 

 

4.9 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 vinte 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. 

6.1 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO CURRÍCULO  

Figura 10 - Representação gráfica do currículo. 

 

Fonte: Elaborado pelo GEPE 

Na perspectiva da representação gráfica acima, 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 trajetória formativa oferecida ao estudante do Curso de Administração da Univale descreve uma 

formação em rede, representada por pontos articulados entre si, que se ampliam e aprofundam ao longo da 

formação do perfil profissional. Perpassando todo o processo de formação estão as atividades 

interdisciplinares que oferecem sustentação ao tripé formativo de Ensino, Pesquisa e Extensão, entendendo 

que a articulação entre as disciplinas ofertadas, os Estágios, as Atividades Complementares e os Projetos 

Integradores entram na composição desses pilares do Ensino Superior. 

Em atividades tanto presenciais, quanto à distância, os diversos percursos formativos ganham corpo 

e unidade por meio do diálogo entre os temas transversais da Educação Superior: Sustentabilidade e Meio 

Ambiente, Educação Empreendedora, Relações Étnico-raciais e Ética e Direitos Humanos,  

A matriz curricular compreende disciplinas divididas em quatro eixos de conhecimento necessários 

para a completa formação do egresso de Bacharelado em Administração. São eles: Formação Básica, 

Formação Complementar, Estudos Quantitativos e Formação Profissional. 

Nessa perspectiva, uma formação interdisciplinar e ao mesmo tempo com flexibilização está 

assegurada desde o primeiro período nos Projetos Integradores que refletem o fazer prático e a prática 

extensionista a partir da busca de complementaridade em conteúdos que se fazem também de forma 

transversal. O equilíbrio entre teoria e prática se complementa a cada disciplina e seus conteúdos 

desenvolvidos dentro dos eixos da formação.  



A cada semestre, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE e Colegiado do Curso as 

atividades a serem desenvolvidas (aulas teóricas, aulas práticas, estágios extracurriculares, atividades 

complementares, Projeto Integrador) e analisada a adequação das ementas e planos de ensino. Caberá ao 

NDE realizar a constante avaliação do PPC. 

 

5.2 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EaD. 

 

 MATRIZ DO CURSO DE BACHARELADO 
EM ADMINISTRAÇÃO 

PER. MÓD. DISCIPLINA 
C. H. 

TEO. 

1º 

1 

Ética Profissional e Cidadania  60,0 

Mediação de Conflitos e Negociação  60,0 

Projeto Integrador I   

2 

Gestão do Conhecimento e da Inovação  80,0 

Cultura empreendedora 80,0 

Projeto Integrador II   

  Total da carga horária semestral   

2º 

3 

Teoria da Administração 80,0 

Sistemas de Informações Gerenciais 80,0 

Projeto Integrador III   

4 

Produção Discursiva Oralidade e Escrita 80,0 

Psicologia e Comportamento Organizacional 80,0 

Projeto Integrador IV   

  Total da carga horária semestral   

3º 

5 

Recrutamento e Seleção de Pessoas 80,0 

Direito do Trabalho e Legislação Social 80,0 

Projeto Integrador V   

6 

Matemática Financeira 80,0 

Fundamentos de Economia 80,0 

Projeto Integrador VI   

  Total da carga horária semestral   

4º 

7 

Direito Empresarial e Tributário 80,0 

Contabilidade Básica 80,0 

Projeto Integrador VII   

8 

Gestão Financeira 80,0 

Gestão Estratégica de Marketing 80,0 

Projeto Integrador VIII   

  Total da carga horária semestral   

5º 

9 

Planejamento e Gestão Estratégica 80,0 

Gestão de Custos 80,0 

Projeto Integrador IX   

10 

Gestão da Produção 80,0 

Planejamento Tributário 80,0 

Projeto Integrador X   

  Total da carga horária semestral   

6º 

11 

Gestão de Bens Materiais e Patrimoniais 80,0 

Elaboração e Gestão de Projetos 80,0 

Projeto Integrador XI   

12 

Métodos Quantitativos  80,0 

Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos 80,0 

Projeto Integrador XII   

  Total da carga horária semestral   

7º 13 

Gestão da Qualidade  80,0 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade 80,0 

Projeto Integrador XIII   



14 

Pesquisa Operacional 80,0 

Projeto integrador XIV   

Estágio Curricular Supervisionado    

  Total da carga horária semestral   

8º 

15 

Empresa Simulada  80,0 

Diagnóstico e Consultoria Organizacional 80,0 

Projeto integrador XV   

16 

Optativa 80,0 

Projeto integrador XVI   

Estágio Curricular Supervisionado   

 Total da carga horária semestral   

RESUMO DE CARGA HORÁRIA 

Carga horária das disciplinas formativas estruturadas   

Estágio Supervisionado   

Projetos Integradores   

Atividades Complementares   

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3100,0 

OPTATIVAS 

Estudos Territoriais 80,0 

Planejamento de Carreira 80,0 

Ensino de Libras 80,0 

Fonte: Elaborado pelo NDE. 

 

 Quadro 01 - Matriz do Curso de Administração  

7.0 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 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.  

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, para aprovação do Conselho Universitário.  

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. De acordo com as especificidades de cada curso o estágio, deverá seguir as seguintes etapas:  

I. Observação; 

II. Assistência;  

III. Execução.  

No Curso de Bacharelado em Administração, o Estágio Curricular Supervisionado é um componente 

obrigatório, com carga horária de 280 horas, podendo ser integralizadas a partir do 7º período. Além de 

poder ser vivenciado em empresas de diversos ramos de atuação e porte, o estágio poderá ser realizado 

dentro da própria Univale, em áreas afins da administração e da gestão que possibilitem a formação prática 

do aluno. Essa atividade é supervisionada por um professor que atua no curso, sendo responsável pela 

validação do campo de estágio do discente e pela avaliação das atividades desenvolvidas durante o estágio. 

O Estágio Curricular Supervisionado e regulamentado pelo NDE do curso de Administração por meio 

de um manual próprio de estágio. 

  

9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES - AC 

As Atividades Complementares realizadas pelos estudantes dos cursos de graduação da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale visam à realização de estudos transversais, opcionais, de interdisciplinaridade e 

de permanente atualização profissional específica, sobretudo, nas relações profissionais, nas ações de 

pesquisa e de ensino que associem 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, adquiridos não somente no ambiente acadêmico, mas também em atividades 

independentes, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade. 

São espaços e momentos de enriquecimento curricular, que ampliam as oportunidades do discente 

para se apropriar do conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades que o capacitarão a ser um bom 

profissional em sua área específica. Sendo assim, oportuniza a oxigenação do currículo permitindo outras 

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



de espaços para o exercício da aprendizagem em outros lugares e tempos diferenciados dos da sala de aulas, 

oficinas e laboratórios, constituindo-se, porém, como oportunidades curriculares significativas. De acordo 

com o estabelecido pelo curso de Administração, as Atividades Complementares realizadas e aprovadas são 

reconhecidas como horas para a formação profissional do estudante, constituindo um componente 

obrigatório para a integralização da carga horária do curso.  

O componente curricular Atividades Complementares, está distribuído ao longo dos períodos do 

curso, perfazendo um total de 80 horas a serem realizadas pelo discente até o final do curso, sendo 

consideradas parte da integralização de sua carga horária total. Não serão reconhecidas as atividades 

desenvolvidas antes de seu ingresso. Em regulamento próprio está a relação das atividades complementares 

procuram trazer foco para o ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, servindo como orientação para 

os alunos em suas escolhas.  

Também registrado em regulamento estão as orientações de como os estudantes devem registrar e 

apresentar ao professor orientador os seus documentos comprobatórios das atividades complementares 

realizadas para o seu devido reconhecimento. O professor orientador, avalia a participação do discente em 

atividades extracurriculares com base na apresentação do certificado expedido pela atividade anexado à 

descrição do evento, são validadas e registradas no sistema. 

As orientações para o seu desenvolvimento e operacionalização, bem como os procedimentos para 

análise e validação das Atividades Complementares, estão descritas no Regulamento de Atividades 

Complementares do curso elaborado pelo seu Núcleo Docente Estruturante e aprovado pelo Colegiado do 

Curso.  

 

10 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

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

relação professor/estudante/ambientes educativos, assim como outras atividades, leituras e práticas 

empreendidas pelos estudantes, é regulamentado pelo Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale. A assiduidade e aproveitamento nos estudos, ambos eliminatórios, são os aspectos que 

constituem o sistema. 

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

para que professores e estudantes aperfeiçoem os processos de ensino e aprendizagem. Portanto, a 

avaliação deve ser considerada como fonte de informações para assegurar a realização de atividades 

pedagógicas e institucionais, necessárias à promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação 

do discente e da melhoria institucional. 

A avaliação é constante, contínua e cumulativa, tendo como foco a aprendizagem e para tal exige-se 

que os estudantes sejam avaliados em situações concretas ou mais próximas da realidade, para que 

mobilizem conhecimentos diante de desafios.  

Nesse sentido, avaliar pressupõe não apenas aquilo que acontece na sala de aula, mas perpassa todo 

o processo pedagógico ao iniciá-lo com a coleta das informações indispensáveis para o conhecimento da 

realidade, durante a execução do trabalho, até a sua finalização, levando os estudantes a perceberem o 

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

neles, pois, como processo, viabiliza resultantes constituídos de ressignificações. Portanto, nos remete a 

considerar todas as ações ocorridas durante o processo de ensino e aprendizagem. 

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

instrumentos variados que possam impulsionar o processo ensino-aprendizagem tais como: observação e 

acompanhamento do estudante; provas, testes e exercícios; trabalhos individuais e/ou em equipes; 



seminários; pesquisas descritivas, pesquisas experimentais; visitas técnicas; portfólios; projetos 

interdisciplinares; relatórios; atividades práticas supervisionadas (APS) e demais modalidades e formas que 

se mostrem aconselháveis e de possível aplicação, conforme a disciplina. 

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. 

 

 Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam ao estudante a 

aquisição de habilidades e competências, seja no ambiente acadêmico ou fora dele, consubstanciada pela 

prática de estudos e atividades independentes, opcionais e interdisciplinares, que tenham relação pertinente 

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

da sociedade. 

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: 

• pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da instituição; 

• pelo tratamento de temas; 

• pela interdisciplinaridade; 

• pela contribuição para a formação humanística do discente. 

A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras gerais 

estabelecidas pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale e pelas regras dispostas no Regulamento de 

Atividades Complementares do Curso de Bacharelado em Administração. 

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido ao longo dos 

semestres para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista, de 80 horas, 

na respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos para 

cada uma das diversas modalidades que a compõe.    

As Atividades Complementares são avaliadas a partir dos critérios estabelecidos no 

regimento/manual proposto pelo NDE do curso. O professor orientador, basicamente avalia a participação 

do discente em atividades extracurriculares com base na apresentação do certificado expedido pela atividade 

anexado à descrição do evento, são validadas e registradas no sistema. 

 

10.2 Quanto à Avaliação dos Estágios Supervisionados 

A UNIVALE entende o Estágio como oportunidade de integração do estudante com o espaço de 

atuação, propiciando o desenvolvimento acadêmico e profissional, permitindo ao discente o contato com a 

realidade profissional. Esse contato propicia, ao estudante, oportunidade de pesquisar, diagnosticar e propor 

alternativas de solução para problemas observados, com a devida orientação, direcionando-o para uma 

análise crítica e contextualizada da dinâmica da prática profissional. 

Essa atividade é supervisionada por um professor que atua no curso, sendo responsável pela 

validação do campo de estágio do discente, pelo acompanhamento do discente e pela avaliação das 

atividades desenvolvidas durante o estágio. A avaliação das atividades do estágio acontece por meio da 



entrega do relatório de estágio pelo aluno e pela correção deste relatório pelo professor. São atribuídos ao 

relatório, no componente Estágio Supervisionado, 100,0 (cem) pontos dos quais o aluno deve obter no 

mínimo 70 (setenta) pontos para ser aprovado. 

O NDE do curso de Administração elaborou documento específico que normatiza o Estágio Curricular 

Supervisionado. 

 

 10.3 Quanto à Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso  

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é uma atividade adotada pelo curso de Administração. Ao 

final do semestre letivo, os trabalhos são apresentados para uma Banca Avaliadora composta por professores 

convidados, e para os demais discentes matriculados em outros períodos. O trabalho de Conclusão de Curso 

tem o valor de 100 pontos, distribuídos ao longo do desenvolvimento do trabalho com base em cronogramas 

e também na entrega final do trabalho antecipada aos membros da banca avaliadora, que por meio de 

formulário próprio avaliam o trabalho escrito e posteriormente avaliam a apresentação oral dos alunos. 

A pontuação ministrada pelos membros da banca avaliadora, é consolidada junto à pontuação 

distribuída ao longo da execução do trabalho. Ao final o aluno obtém a sua nota de um total de 100 (cem) 

pontos distribuídos sendo a média para a sua aprovação a nota 70 (setenta) pontos.    

As orientações relativas à realização e à avaliação do TCC estão devidamente descritas em normas 

específicas do curso, consoantes às normas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

 

11 INTERFACE DO CURSO COM A EXTENSÃO E A PESQUISA 

11.1 Extensão 

A concepção de extensão da Universidade Vale do Rio Doce - Univale parte dos pressupostos da Lei 

de Diretrizes e Base da Educação, da Constituição Federal e da Resolução CNE/CES nº 07/2018 e foi elaborada 

em consonância com os fóruns nacionais de extensão das instituições públicas e comunitárias. Assim, a 

Univale, à luz desses documentos, compreende a extensão como processo formativo interdisciplinar e 

interprofissional que se efetiva em interface com a pesquisa e o ensino, no campo das ações que se inserem 

na sociedade, preferencialmente em contextos de vulnerabilidade, consolidando o caráter de pertinência e 

responsabilidade socioambiental da universidade ao promover a dialogicidade transformadora, 

emancipatória e articuladora dos diversos saberes acadêmicos e populares. 

Como instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES), a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

por meio de suas ações extensionistas, reafirma sua interlocução com os diversos segmentos sociais, de 

forma a contribuir para o desenvolvimento das comunidades em seu entorno, cumprindo sua natureza 

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

desenvolvidas nas modalidades de ações de extensão, programas e de projetos de ação comunitária, de 

prestação de serviços, de produção e publicação científica, de eventos, de cursos de extensão ou 

especialização e de participação em Conselhos, Fóruns e instâncias assemelhadas, promovendo e 

viabilizando sua produção de conhecimentos e concretizando seu compromisso social com a 

sustentabilidade, os direitos humanos e o patrimônio cultural.  

Os princípios abordados nas diretrizes nacionais da extensão universitária são adotados pela Univale 

no sentido de garantir uma efetiva formação integral dos estudantes em seus diversos cursos de graduação 

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

profissionais, uma formação para a cidadania na perspectiva da equidade e justiça social que contemple de 

maneira ampla o perfil profissional dos egressos. 



Na dialogicidade construtiva, transformadora e intercultural, com os diversos setores sociais 

nacionais e internacionais, os cursos da universidade Vale do Rio Doce - Univale buscam a reflexão ética 

necessária às suas atividades extensionistas integradas ao ensino e à pesquisa, no enfrentamento das 

questões sociais, na produção e construção de conhecimentos voltados para um desenvolvimento 

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

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

direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e trabalho. Dessa forma, 

atua em diálogo com os temas transversais obrigatórios no Ensino Superior, em consonância com a Lei 

9.795/99 e o Decreto 4.281/2002 que regem sobre a obrigatoriedade da Educação Ambiental no Ensino 

Superior, a Resolução CNE/CP 01/2004 que trata da educação étino-racial nos cursos de graduação e a 

Resolução CNE/CP 01 de 30/05/12 que institui o ensino obrigatório dos Direitos Humanos.  

As diretrizes da política de extensão universitária configuram-se como orientações gerais que 

fundamentam a comunidade acadêmica no planejamento das ações extensionistas, e estão organizadas em 

cinco eixos fundantes: 1) A interação dialógica entre a universidade e a comunidade como cerne da dimensão 

ética dos processos de extensão universitária; 2) A interdisciplinaridade e interprofissionalidade na 

superação da dicotomia entre generalismos e especializações em respostas à complexidade da realidade 

social e da atuação profissional; 3) A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que oportuniza a 

produção de conhecimentos por meio de metodologias participativas, no formato investigação-ação, 

envolvendo tanto o ensino quanto a pesquisa na dialogicidade extensionista; 4) O impacto na formação do 

estudante, ampliando seu universo de referência e oportunizando o contato direto com as grandes questões 

contemporâneas da sua área, colocando-o como protagonista de sua formação técnica e cidadã; e 5) O 

impacto e transformação social e institucional, contribuindo na solução de problemas sociais qualificando as 

demandas e antecipando as necessidades dos vários grupos sociais e, prioritariamente, das populações mais 

vulneráveis na perspectiva da inclusão. 

Em conformidade com o Plano Nacional de Extensão Universitária, a Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale estabeleceu objetivos da extensão que repercutem nos projetos pedagógicos dos cursos:  

● Curricularizar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos, em função das exigências da realidade, indispensável na formação do estudante, na qualificação 

do professor e no intercâmbio com a sociedade; 

● Assegurar a relação bidirecional entre a instituição e a sociedade, de tal modo que os problemas 

sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

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

interprofissionais de setores da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e da sociedade;  

● Priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais emergentes relacionadas com 

as áreas de saúde, educação, inovação tecnológica, habitação, alimentação, geração de emprego e ampliação 

de renda; 

● Ampliar a oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu e aperfeiçoamento profissional na 

modalidade a distância, por meio da utilização das tecnologias disponíveis; 

● Estimular ações transversais de educação ambiental e desenvolvimento sustentável como 

componentes da atividade extensionista; 

● Realizar a avaliação institucional das atividades de extensão da instituição implementadas pelos 

cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, como um dos parâmetros de autoavaliação;  

● Potencializar e ampliar a participação dos cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale em 

editais públicos, privados e outros órgãos de fomento aos projetos de extensão; 



● Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos, 

permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do país. 

 

16.3 Salas de Aula 

As salas de aula 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.  

As salas de aula dos campi I e II 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.  

 

16.3.1 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. Um cenário em que o estudante é corresponsável por sua 

aprendizagem, cabendo ao professor ser um condutor do conhecimento.  

O ambiente, localizado no campus II, na sala 01 do bloco B3, foi planejado, estruturado e equipado 

de forma a favorecer modelos de ensino que viabilizem o envolvimento ativo do estudante no processo de 

aprendizagem. Exemplos: pedagogia da problematização e pedagogia de projetos, sala de aula invertida, 

estudos de caso, aprendizagem entre pares.  

A sala é equipada com 01 quadro branco, 01 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) lixeiras.  

 

16.4 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 estacionamento. 

Os ambientes são climatizados e oferecem condições de acesso para pessoas com necessidades 

especiais e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). A 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. 

 

16.5 Recursos Disponíveis de Informática e Multimídia 

O Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação (DISGI) é responsável em manter 

e gerenciar todo o parque computacional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, incluindo a utilização 

dos laboratórios de informática. Possui dois laboratórios no Campus I e oito laboratórios no Campus II. 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. O horário de atendimento é de 07:00 às 12:20 e 18:45 as 22:20, aos sábados de 09:30 

às 13:00. Os serviços prestados pelo setor à comunidade acadêmica são: 

• reserva de laboratórios por semestre ou para aulas; 

• cadastro dos usuários nos servidores para controle de acesso, garantindo uma maior segurança 

na rede; 

• conexão com internet em todos os computadores dos laboratórios; 

• rede wireless que abrange todas as áreas cobertas dos campi, com acesso disponível para 

estudantes e colaboradores. 

Os laboratórios são ambientes climatizados que acomodam dois estudantes por computador, com 

mobiliário adequado e são divididos da seguinte forma:  

Quadro 4 – Laboratório do Campus I – Campus Armando Vieira. 

Laboratório Computadores Número de Estudantes 

Lab X 30 60 

Lab XI 28 56 

Fonte: Elaborado pelo DISGI. 

 

Quadro 5 – Laboratório do Campus II – Campus Antônio Rodrigues Coelho. 

Laboratório Computadores Número de Estudantes 

Lab I 21 40 

Lab II 18 36 

Lab V 21 40 

Lab VI 26 50 

Lab VII 26 50 

Lab. VIII 21 40 

LRC 22 44 

Fonte: Elaborado pelo DISGI. 

 



Para melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas, os laboratórios contam em sua 

infraestrutura com quadro branco, computador específico para uso do docente, caixas de som, televisão 

e/ou suporte para uso de projetor multimídia. A instalação de softwares específicos para as atividades 

acadêmicas pode ser solicitada por professores e coordenadores de curso da Univale. Recursos adicionais 

específicos tais como projetor multimídia, passador de slides e webcam, podem ser solicitados para uso no 

local, mediante reserva junto ao DISGI.  

A política de atualização dos laboratórios é definida no PDI (2019-2023) de acordo com o orçamento 

aprovado. O link de internet da instituição é de 200 Mbits e gerenciado pelo DISGI. Periodicamente são 

realizados o levantamento de melhorias e necessidades de novas aquisições de equipamentos, visando a 

aquisição de novas tecnologias, bem como a expansão e a substituição do parque de máquinas.  

Em todos os espaços de laboratório de informática há uma estrutura que contempla a acessibilidade 

às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Por meio da instalação do software NVDA em todos 

os computadores oferece auxílio aos deficientes visuais por meio da sintetização de voz da leitura do 

conteúdo que está sendo exibido no monitor. Há ainda o atendimento de suporte para utilização dos recursos 

de acessibilidade disponíveis no sistema operacional como Lupa para aumentar uma área do monitor, 

alterações de tamanho e cor do ponteiro do mouse, indicadores do cursor de texto com cores, filtros de cores 

(invertido, escala de cinza, ou daltonismo como: deuteranopia, protanopia ou tritanopia), alto contraste, 

controle do mouse e digitação com os olhos, entre outros.  

 

 

16.6 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

O Curso de Bacharelado em Administração não possui em sua matriz curricular disciplinas e ou 

componentes que requerem laboratórios específicos para a execução de práticas. Costumeiramente as 

práticas são executadas nos próprios laboratórios de informática da instituição, em calculadoras financeiras, 

simuladores de calculadoras financeiras, e ou nos próprios equipamentos dos alunos. As práticas vivenciadas 

e orientadas pelos professores vão ao encontro de situações rotineiras vividas pelo administrador no ato da 

profissão o que possibilita a formação integral do estudante. 

 

 

17 BIBLIOTECA 

Criada em 03 de fevereiro de 1968, está cadastrada no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB-

MG) sob o nº BU 091 e no Instituto Nacional do Livro com o número BM 12324. Com cinco décadas de 

existência adquiriu o mérito de estar entre os maiores acervos do estado de Minas Gerais. O Sistema de 

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

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

Rodrigues Coelho – Campus II. O SiBi abriga um acervo físico, online e virtual. O empréstimo do acervo físico 

e/ou o acesso multiusuário ao virtual, é destinado exclusivamente aos usuários vinculados à Instituição de 

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



 

17.1 Espaço Físico da Biblioteca 

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

renovações, acervo geral, hemeroteca (periódicos), obras de referência, multimídias, banco de trabalhos 

acadêmicos – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC’s), salas de estudo em grupo, cabines de estudo 

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

áreas administrativas – processamento técnico e da coordenação – e instalações sanitárias acessíveis. 

A área total construída no campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² destinado ao acervo e 89,92m² 

destinado aos usuários, com capacidade de 53 lugares. No campus II, a área total construída é de 1.446,06 

m², sendo 331,36m² destinado ao acervo e 403,67 m² destinado aos usuários, com capacidade aproximada 

de 200 lugares. 

Para a oferta dos serviços, o SiBi utiliza o Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas –, desde 2005 

que tem como função gerenciar, atualizar e automatizar as atividades de: aquisição, catalogação, circulação 

de materiais, usuários, consultas, relatórios, serviços online, etc., permitindo também o intercâmbio de 

registros bibliográficos e o compartilhamento de produtos e serviços. Possibilita aos usuários o acesso online 

aos serviços da biblioteca na consulta ao catálogo, renovação de empréstimos e verificação de reservas, 

sendo tais serviços também acessíveis por dispositivos móveis através do “Meu Pergamum”. 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 online pode ser feita por autor, título, assunto, palavra-chave, editora, série, ISBN/ISSN 

número de chamada no endereço http://www.pergamum.univale.br/pergamum/biblioteca. O empréstimo 

domiciliar é permitido 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 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 05 computadores destinados aos 

serviços de processamento técnico, restauração de materiais impressos e coordenação. 

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.univale.br/biblioteca/#servicos


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 do Departamento de 

Informática, de Sistemas e Gestão de Informação (DISGI), 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.  

 

17.2 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. 
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