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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório apresenta os resultados obtidos pelo processo de Avaliação 
Institucional no ano de 2018, atendendo às orientações do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES), previstas na Lei Nº 10.861/2004.  

A Autoavaliação compreende uma análise institucional global, tendo como 
objetivo a compreensão da realidade de nossa IES, uma vez que este exercício 
de escuta nos permite apreender a realidade institucional, identificar as 
fragilidades e corrigir rumos, dando-nos maior segurança em relação à 
consecução dos nossos objetivos.  

A condução desses processos de autoavaliação é realizada pela Comissão 
Própria de Avaliação – CPA, que, além de planejar, organizar e promovê-los 
internamente, busca, sobretudo, propor os planos de melhorias institucionais. 
Nesse sentido, o trabalho é subsidiado pelo cotidiano acadêmico, em que os 
cursos e a Instituição têm a oportunidade de se ver como são, o que fazem, como 
se organizam e agem; e, ao mesmo tempo, descobrem como são vistos e 
percebidos, tanto pela comunidade acadêmica, quanto por seu entorno social.  

É esse exercício de [re]conhecimento que nos permite aprimorar nossas 
práticas e rever, inclusive, o próprio fazer da CPA. Assim, neste ano, nossos 
questionários foram revistos e melhorados, a sistematização das informações 
ganhou maior celeridade e os dados se transformaram em insumos para o 
planejamento, evidenciando a relevância das informações obtidas no processo 
como um todo. 

Por outro lado, todo este processo de autoconhecimento só faz sentido se 
houver uma interação profunda entre o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) e os resultados da avaliação institucional. Afinal, a AI será eficiente se 
conseguir transformar as estratégias criadas pela IES em referenciais do 
processo avaliativo. É nesse movimento de retroalimentação que garantimos a 
interação. Ao situarmos a AI no centro do processo estratégico, reafirmamos seu 
papel integrador entre o contexto externo, tanto regulador quanto crítico, dos 
processos praticados e dos resultados alcançados pelo Centro Universitário São 
Judas Campus Unimonte, e o contexto interno, a partir da visão de futuro 
estabelecida para a Instituição.   

Vale ressaltar que, durante todo o processo avaliativo institucional, deu-se 
ampla divulgação à comunidade interna e externa, por meio de diferentes 
artefatos comunicativos – visitas de sensibilização às salas, vídeos informativos, 
cartazetes eletrônicos, Screensavers e wallpapers (descansos de tela e papel de 
parede dos monitores dos computadores, respectivamente), e-mails e cartazes 
dispostos nos murais do campus -, de maneira a mobilizar gestores, alunos, 
docentes e técnicos-administrativos no esforço institucional de assegurar o 
engajamento.  

Por fim, este relatório é o produto final desse processo, embora seja 
também o ponto de partida para a reorientação de nossa missão de transformar o 
país pela Educação. 

 
Prof. Agenor João Machado Filho  
Presidente da Comissão Própria de Avaliação 
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BREVE HISTÓRIA NO TEMPO 
 

O Centro Universitário São Judas Tadeu, em sua Missão de Educar, assumiu o 

compromisso de engajar-se no processo de desenvolvimento da Região 

Metropolitana da Baixada Santista, composta por nove municípios, que se destaca 

por sua contribuição histórica, política e econômica no crescimento e 

desenvolvimento do Estado de São Paulo e do Brasil. Para tanto, tem investido 

sistematicamente no seu Desenvolvimento Institucional, em todas as dimensões, 

consolidando a superestrutura e a infraestrutura necessárias, tanto do ponto de vista 

acadêmico e técnico-científico quanto do profissional, suficientemente capazes de 

oferecer aos alunos que nos confiam sua formação um ensino superior 

comprometido com a Qualidade. 

 

A fundação da IES data de 1971, ano em que tem início suas atividades 

educacionais com a oferta do curso de Ciências Contábeis, com a denominação de 

Faculdades Integradas AELIS. Nos vinte anos seguintes, acompanha a própria 

expansão do ensino superior no país, cumprindo seu papel de formar profissionais 

qualificados e de contribuir para o desenvolvimento da região, destacando-se e 

firmando-se na Baixada Santista como importante Instituição de Ensino Superior. 

Desse ponto em diante, podemos registrar três momentos específicos como marcos 

na história da IES: 

 

O primeiro momento é o ano de 1990, quando as Faculdades Integradas AELIS 

enviaram ao Ministério da Educação a proposta de criação do UNIMONTE, tendo 

sido aceita e aprovada no ano de 1992. Nessa época, as Faculdades AELIS 

contavam com 8 cursos em nível superior, concentrados numa mesma área de 

atuação, as Ciências Humanas. Eram oferecidas 2.890 vagas. O Corpo Docente era 

composto por 105 professores, cuja titulação de Mestres e Doutores representava 

apenas 2,85% do total. 

 

Em 1996 a Lei Nº. 9.394, de 20 de dezembro, ao estabelecer as novas Diretrizes e 

Bases da Educação, criou uma nova personalidade jurídica para as instituições de 

ensino superior – os Centros Universitários. 
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Assim, pelo Decreto Presidencial de 3 de dezembro de 1997, as Faculdades 

Integradas AELIS foram transformadas no Centro Universitário Monte Serrat - 

Unimonte, gozando de autonomia para a efetiva realização de seu projeto de 

desenvolvimento irmanado com os anseios e tendências da comunidade da Baixada 

Santista. 

 

O segundo momento refere-se ao período de 1997 a 2006. O ano de 1997 marcou a 

autorização para funcionamento da IES, e os anos que se seguiram demonstraram 

claramente a evolução pela qual passou toda a Instituição.  

 

Em 2002, o Centro Universitário oferecia 22 cursos de Graduação, 5 cursos 

sequenciais em nível superior, além de cursos de Pós-Graduação lato sensu. A 

instituição contava com um Corpo Docente de 400 professores, dos quais 48% 

possuíam titulação acadêmica – Mestres e Doutores. 

 

Em 2006, a IES já oferecia 22 cursos de Graduação, 14 cursos de Graduação 

Tecnológica e 2 cursos sequenciais de formação específica. Na área de pós-

graduação, foram disponibilizados 27 cursos de especialização. 

 

O terceiro momento de importância ocorreu a partir de julho de 2006, quando foi 

formalizada a parceria do Centro Universitário Monte Serrat – UNIMONTE e o 

Centro Universitário UNA, de Belo Horizonte, por meio do Grupo Ânima dando início 

a um projeto educacional inédito. O objetivo era a formação de uma Rede Nacional 

de Instituições Educacionais Associadas que propiciasse novas oportunidades 

acadêmicas e profissionais a alunos, professores e funcionários das instituições. A 

iniciativa beneficiou os dois Centros Universitários, somando vivências e 

estimulando a troca de experiências pedagógicas relevantes entre as Instituições, 

com ganhos concretos em termos de crescimento, revitalização dos cursos, 

disciplinas e práticas pedagógicas diferenciadas. 

 

Nesta perspectiva de crescimento, entre 2007 e 2014, o UNIMONTE consolidou seu 

projeto acadêmico, estabelecendo novas parcerias e buscando sempre o melhor 

desempenho, com um ensino de qualidade, atendendo as tendências 

contemporâneas nacionais e regionais, em termos de demandas por qualificação 
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acadêmica, tecnológica e profissional nas diversas áreas do conhecimento. Hoje 

contamos com 5226 alunos, distribuídos em cursos de Graduação: 21 Bacharelados, 

1 Licenciatura e 9 Tecnológicos. Na Pós-Graduação, são oferecidos 11 cursos de 

Especialização lato sensu. 

O quarto momento importante da instituição foi a mudança da marca da IES, que 

ocorreu em abril de 2018, quando o Unimonte em uma união com a Universidade 

São Judas Tadeu, uma das maiores universidades do estado de São Paulo, ambas 

pertencentes ao grupo Anima, passou a ter a marca São Judas – Campus Unimonte, 

uma importante sinergia que permitiu alavancar a marca São Judas na Baixada 

Santista e aliar o nome da IES a essa importante instituição do estado de São Paulo 

que é a Universidade São Judas Tadeu.
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PERFIL INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ser reconhecida pelos cursos, atividades e pesquisas 

interdisciplinares, pesquisa básica e aplicada, bem como pela liderança 

e parceria com os setores de produção e serviço, governo e 

comunidade, no desenvolvimento e disseminação de novas 

tecnologias; 

• Manter uma política de rever seus currículos para adequá-los aos 

desafios das novas realidades contemporâneas; 

• Construir ambientes estimulantes de aprendizagem, que possibilitem 

criação e inovação a alunos, docentes e colaboradores; 

• Estabelecer interações e redes de saberes com os ex-alunos 

(egressos) e a sociedade. 

 

 

“Transformar o país pela educação, comprometida com a 
empregabilidade e sucesso do nosso aluno, com qualidade, 
eficiência e inovação, gerando soluções de impacto para a 
região, através da educação pela prática, sendo reconhecida 
como um excelente lugar para se trabalhar”. M

IS
SÃ

O
 

“Ser a instituição de ensino mais admirada da Baixada 
Santista, reconhecida como a melhor opção por sua qualidade 
e inovação, comprometida com o sucesso do aluno, com forte 
impacto no desenvolvimento da região”. 

VISÃ
O

 

O
B

JE
TI

VO
S 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

O Centro Universitário São Judas Tadeu tem desenvolvido uma cultura de avaliação 

bastante consistente, buscando, cada vez mais, implementar uma proposta que 

auxilie na análise do mérito e da eficácia da Instituição, como parte integrante da sua 

gestão.  Neste esforço, considera olhar para si mesmo e dialogar com os demais 

documentos institucionais, que, por vezes, se desdobram em sintonia com a AI e, 

em outras, a ela se plasmam, a fim de se constituírem um todo articulado, 

compreensível e em consonância com o compromisso social da Instituição.   

 

A partir da criação do SINAES, instituído pela Lei Federal Nº 10.861/2004, tornou-se 

evidente que a avaliação institucional deve contribuir para um movimento contínuo 

de reflexão e aprendizado, possibilitando a construção de um projeto acadêmico 

ainda mais responsivo, com vistas a consolidar a responsabilidade social e o 

compromisso educacional da Instituição.   

 

Para que pudéssemos apresentar os resultados a seguir, realizamos um 

planejamento estratégico que englobasse desde os procedimentos técnicos e a 

sensibilização da comunidade universitária, passando pelas definições 

metodológicas de avaliação e a produção dos instrumentos de coleta de dados até 

chegarmos a um movimento mais propositivo, elencando as propostas de ações que 

realmente traduziriam esta construção coletiva, tanto quanto nos permitiriam atuar 

sobre os problemas detectados.  

 

O planejamento revelou a necessidade de construirmos indicadores acadêmicos e 

de gestão que nos auxiliassem a tangibilizar o conceito de qualidade adotado por 

nós, tanto ao pensarmos em como desenvolvê-lo, tanto quanto em conservá-lo. 

Assim, implementamos um processo semestral de autoavaliação, zelando para que 

os instrumentos estivessem sempre livres de quaisquer impropriedades ou erros 

lógicos em sua elaboração, fossem validados estatisticamente e que, sendo 

aplicados, pudessem alcançar o contingente necessário para garantir sua 

efetividade.  
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Figura 1 - Avaliação institucional e gestão estratégica: caminhos que se cruzam 

Fonte: GIANOTTI, Suzana Salvador Cabral. 

Dessa maneira, este relatório apresenta os resultados oriundos das seis etapas 

previstas e planejadas para que estes objetivos pudessem ser alcançados, conforme 

representado na figura a seguir: 
Figura 2 - Etapas do processo avaliativo 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 
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Necessário se faz ressaltar que as avaliações parciais semestrais foram 

consideradas para a elaboração deste relatório anual, uma vez que são elas que nos 

auxiliam a promover os ajustes requeridos, alinhando as ações aos propósitos 

interna e anteriormente definidos. 

O planejamento é, portanto, ferramenta imprescindível pois nos direciona a pensar a 

articulação existente entre o nosso sistema de autoavaliação e os instrumentos de 

gestão, dentre os quais destacamos o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 

documento que estabelece o fazer acadêmico atrelado à nossa missão, visão e 

valores, explicitando, de forma abrangente, a nossa concepção do mundo 

contemporâneo e o nosso papel enquanto instituição de ensino superior; e o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), que estabelece nossa visão de futuro, para 

onde queremos caminhar, na busca da interação entre o real e o desejável, 

delineando um horizonte de longo prazo. 

Em síntese, a avaliação institucional, como ferramenta de gestão, possibilita: 
 

Figura 3 - Objetivos do processo avaliativo 

 
E obedece a um mapa avaliativo (figura 4) que tem a função precípua de tornar 

claros os públicos contemplados em sua consecução, a saber:  
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Figura 4 - Mapa Avaliativo 

 
Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

1.1 SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA E MEIOS DE 
DIVULGAÇÃO 

A participação da comunidade acadêmica tem sido garantida não apenas no 

momento da coleta dos dados, mas em um processo mais amplo, constituído pela 

sensibilização, a execução da autoavaliação, a análise dos resultados, a elaboração 

do relatório final e a discussão do relatório com a comunidade acadêmica. A CPA 

considera que os objetivos traçados para a Avaliação Institucional somente são 

atingidos quando há um envolvimento efetivo da comunidade acadêmica, no sentido 

de garantir a participação de toda a comunidade, e, por isso, o momento 

sensibilização é determinante para o desenvolvimento da avaliação. A sensibilização 

tem início, aproximadamente, um mês antes da data definida no calendário escolar 

para aplicação dos instrumentos e envolve primeiramente a Diretoria e 

Coordenadores de Curso. Em seguida, os docentes e funcionários técnico-

administrativos e, por fim, a comunidade discente.  

   Condições de 
Trabalho 

Técnico-Administrativo 

Coordenador 
Docente 

Vice-Reitor 

Diretor 

 

 

 

Discente 

 
 

 
 

Curso 
 

Atendiment
 

Infraestrutura 

Processos Comunicação
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A versão dos modelos específicos é amplamente divulgada e apresentada aos 

respectivos coordenadores e lideres administrativos, para deliberação.  

As estratégias de comunicação também são utilizadas para aumentar o 

comprometimento com esse momento de avaliação, sendo utilizados os meios 

formais de comunicação com todas as áreas avaliadas como, por exemplo, carta ao 

líder do setor administrativo ou acadêmico, e-mails, cartazes informativos nos 

ambientes acadêmicos, redes sociais, site, chamadas projetadas nos aparelhos 

projetores das salas de aula e descanso de tela dos computadores dos laboratórios 

de informática. No ano de 2018, o material de campanha utilizado foi o seguinte:  

Figura 5 – Peças da campanha de sensibilização 
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Fonte: Diretoria de Marketing, 2018  

A divulgação dos resultados acontece, inicialmente, com a apresentação dos dados 

em reunião que envolve a Reitoria e respectivos setores avaliados. Para os 

resultados da avaliação discente são afixados cartazes, com os dados gerais da 
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Instituição, em sala de aula e no site. Além disso, os Coordenadores discutem os 

resultados de cada curso nas reuniões com os líderes de turma. 

No processo de divulgação, a CPA procura sempre abrir o canal de comunicação 

com a comunidade acadêmica a fim de apurar críticas e sugestões que levem ao 

aprimoramento do modelo de avaliação institucional e incorporar sugestões de 

melhorias coletadas durante a autoavaliação. 

 

 

1.2 ARTICULAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 
EXTERNAS E OS DA AUTOAVALIAÇÃO 

As mais recentes tendências de avaliação institucional estão baseadas em uma 

concepção que tem como eixo central a vocação da Instituição e os processos pelos 

quais ela busca realizá-la. Essa concepção está presente na proposta do SINAES e 

norteia a avaliação a partir de como a Instituição traça seus caminhos para alcançar 

seus objetivos. Assim, a avaliação institucional não se esgota em um modelo que 

retrate estaticamente a organização, mas em uma proposta que busca entender e 

explicar o que acontece na Instituição e porque acontece, com o intuito de aprimorar 

sua trajetória para que se realize a sua missão. 

Imbuída desta orientação, a CPA ressalta que o processo de avaliação institucional 

compreende dois momentos: o da avaliação interna e o da externa. A autoavaliação 

tem possibilitado à Instituição ampliar a percepção de si mesma, processo que tem 

sido relevante para a identificação de seus êxitos, assim como o que deve ser 

melhorado e quais aspectos necessitam ser modificados. 

Na apuração dos resultados, múltiplos recortes da avaliação são contemplados: a) 

quanto à metodologia: quantitativa e qualitativa; b) quanto à instância: interna e 

externa; c) quanto aos objetivos; d) quanto à tomada de decisão; e) quanto ao 

mérito e, por fim, f) quanto à construção coletiva. Enxergar o processo de avaliação 

de forma global permite validar os instrumentos e o formato de coleta de dados, e 

sua posterior análise, tornando-o mais fidedigno e seus resultados menos 

enviesados. 
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A análise dos resultados da Avaliação Institucional, ou seja, da avaliação interna, 

embora de competência da CPA, não se restringe aos seus membros. Do ponto de 

vista operacional, a diretoria oferece o apoio necessário no tratamento dos dados, o 

que mostra o interesse na Avaliação Institucional como ferramenta privilegiada para 

a orientação dos processos de planejamento e gestão.  

Para que a comunidade acadêmica e administrativa se comprometa e contribua 

cada vez mais no processo de autoavaliação, a CPA investe na ampla divulgação e 

discussão dos resultados.  

Em relação aos resultados, são apurados e apresentados pela CPA aos 

Coordenadores de Cursos. O objetivo é possibilitar um processo reflexivo sobre as 

condições de ensino, numa perspectiva coletiva, por parte de professores, 

coordenadores de curso e diretores de institutos.  

De forma mais específica, conforme advoga Saul (1992), um processo de 

autoavaliação conjuga três momentos (ou fases) que, espera-se, se articulem em 

um único e harmonioso movimento da avaliação institucional. São eles:  

• a expressão e descrição da realidade; 

• a crítica do material expresso e, 

• a criação coletiva. (SAUL, 1992, p.27)1 

Dessa maneira, em nossa IES, cada fase suscita em nós outras indagações, outros 

movimentos reflexivos, que podem ser elaborados da seguinte maneira.   

1. Descrição e análise crítica da realidade de cada curso 

• Quais são os aspectos mais satisfatórios? 

• Quais são os aspectos pouco satisfatórios?  

• Quais são os possíveis fatores de insatisfação? 

2. Construção de soluções negociadas por professores, corpo técnico- 

administrativo e alunos, visando ao aperfeiçoamento, atualização e reformulação 

de cada curso nos aspectos identificados como falhas, lacunas ou dificuldades: 

                                                           
1 SAUL, Ana Maria. Avaliação Emancipatória: Uma abordagem crítica transformadora. In: Tecnologia Educacional, v.21, 
n.104, p.24-31, jan/fev.1992. 
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• Como manter os aspectos mais satisfatórios?  

• Como aperfeiçoar os aspectos em que há insatisfação?  

• Como alterar os fatores geradores de insatisfação? 

3. Implantação e avaliação sistemática de soluções negociadas que possam ser 

viabilizadas de imediato, num contínuo processo de aperfeiçoamento do curso. 

A construção coletiva está a serviço da busca da qualidade real e local desejada, 

caracterizada nas experiências da prática pedagógica cotidiana, favorecendo a 

interação da ação, da experiência e do conhecimento, questionando e questionando-

se, permanentemente, frente à complexidade do desenvolvimento das suas 

atividades. 

Portanto, o Projeto de Avaliação Institucional do Centro Universitário São Judas 

Tadeu assume uma abordagem crítica, incentivando a participação coletiva da 

comunidade acadêmica no processo de reconstrução da realidade, utilizando o 

questionamento reconstrutivo como instrumento de crescimento, no curso do 

desenvolvimento do processo de avaliação. 

Dessa maneira, a constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), instância 

deliberativa e consultiva, encarregada da análise, divulgação e discussão de 

resultados das avaliações internas e externas, assume relevante papel e dá um 

contorno cada vez mais profissional ao processo interno de autoconhecimento.  

Na tabela 1, a seguir, apresentamos os índices de participação discente na 

avaliação ao longo nos anos de 2017 e 2018. 

Tabela 1 – Participação dos Discentes na Avaliação Institucional  

INSTITUIÇÃO 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 

UNIMONTE 63,1% 74,9% 77% 68% 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

Podemos observar que os índices de participação estão evoluindo satisfatoriamente, 

isto se deve ao grau de envolvimento dos coordenadores e professores no incentivo 

à participação discente, além da conscientização dos discentes na importância do 

processo avaliativo para a melhoria da qualidade na IES. 
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2 METODOLOGIA 
 

“A possibilidade de considerar a natureza com expectativas diferentes gera novas 

perguntas e novas respostas” (ÍTALO, 1999, apud CRUZ e RIBEIRO, 2004, p.16)2 e 

é esse desafio metodológico que nos têm feito refletir diuturnamente sobre o 

processo de fazer perguntas em si. Ao pesquisar, buscamos compreender e não 

acumular fatos e dados. O que queremos é identificar e colocar em prática ações 

específicas que, em resposta a critérios de avaliação adequados, explícitos e 

válidos, nos permitam melhorar os nossos níveis de qualidade acadêmica, fator 

preponderante ao pleno desenvolvimento de nosso projeto institucional.  

 

Nesse sentido, o uso combinado de técnicas qualitativas e quantitativas amplia o 

foco, lançando luzes não só nos resultados, mas, para além deles, nos “comos” e 

por quês” dos processos investigativos. Assim, para atingir seus objetivos, a CPA 

tem repensado, cotidianamente, sua dinâmica avaliativa, quer seja pelo uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, as TIC’s, quer seja por considerar como 

também relevantes os aspectos informais de avaliação.   Entende-se, por assim 

dizer, que os enunciadores dessas falas, formais e informais, estão situados no “[...] 

contexto sócio-histórico de uma comunidade e [...] sua fala reflete os valores, as 

crenças de um grupo social” (BRANDÃO, 2015, p.26).    

 

Assegura-se aqui, portanto, que os relatórios de visitas externas (como as de 

avaliação in loco do MEC), as reuniões com os representantes de turmas, os follows 

da Vice-Presidência Acadêmica com seu corpo de diretores, as atas de reunião do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e as do Conselho Universitário 

(CONSUN), bem como os registros oriundos das reuniões dos Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE’s) sirvam de insumos para que a gestão acadêmica possa 

aumentar sua capacidade de resposta aos novos e crescentes desafios da 

qualidade, o que implica tornar nossa IES mais eficiente e mais transparente, 

                                                           
2 ITALO, Adriana. A tradição do conhecimento do Criador: um ensaio sobre a artificialização da natureza. 1999. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  
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aumentando a motivação e o senso de pertença dos atores que com ela estão 

envolvidos.  

2.1 INSTRUMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

Desde o segundo semestre de 2015, os instrumentos de autoavaliação foram 

modificados e passaram a ser oferecidos diretamente na plataforma SOL (Serviços 

On-Line), e, em 2017, passaram a ficar disponíveis também em redes mobile. O 

formulário conta com uma quantidade variável de questões, definidas de acordo com 

o perfil do avaliador, ou seja, podem variar em função de quem o opera. De toda 

maneira, todas as questões englobam os cinco eixos e as 10 dimensões previstas 

pelo SINAES.    

 

 

2.1.1 A escala utilizada 
 

O uso de uma escala de atitudes é importante para que possamos pinçar informação 

útil em situações nas quais obtê-la pode ser considerado mais difícil, caso em que 

nos deparamos quando queremos mensurar atitudes e crenças.  

Metodologicamente, quando medimos atitudes utilizamos “medidas com base em 

contínuos unidimensionais, denominados “escalas” (RICHARDSON, 2012, p. 267), 

imprescindíveis quando o que se pretende é eliminar a subjetividade presente na 

medição.  

A autoavaliação utiliza a Escala Likert, em que os pesquisados marcam cada item 

em uma escala de 11 pontos, variando de zero (0) a 10 (dez), sendo zero para a 

categoria discordo totalmente e 10 para concordo totalmente. Este tipo de escala 

facilita ao respondente analisar e avaliar valores em base decimal e assim conferir 

maior precisão às suas respostas.  

 

2.1.2 Instrumentos utilizados para a coleta de dados 
 

No Centro Universitário, a autoavaliação acontece semestralmente.  A partir do 

segundo semestre de 2015, os instrumentos de autoavaliação foram modificados e 
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oferecidos na plataforma SOL (Serviços On-Line), primeiramente com a participação 

apenas dos discentes dos cursos de graduação.  

A avaliação do trabalho docente pelo discente é feita no chamado Formulário 

Docente, e, em 2015, era composto por 42 questões. Nesta época a avaliação do 

docente pelo discente sofreu alterações substanciais, passou a contar com um 

questionário contendo 24 questões e, posteriormente, em 2016, para 17 questões, 

subdividido nas dimensões: Organização Didático-Pedagógica; Estratégias de 

Ensino-Aprendizagem; Avaliação da Aprendizagem e Mentoria. 

Em 2016, os instrumentos da Avaliação Institucional obedeceram à seguinte ordem 

de aplicação e abrangência: 

No 1° e no 2° semestres, o discente participou e avaliou as condições do processo 

de ensino-aprendizagem, que envolvem o corpo docente e a abordagem do 

conteúdo e das atividades realizadas em sala de aula e fora dela. Nessa ocasião o 

formulário de perguntas foi reduzido para 17 itens de avaliação do trabalho docente. 

Dentro do mesmo instrumento de avaliação, todos os setores do Centro Universitário 

são avaliados. Fica disponível aos alunos uma área com texto livre, na qual podem 

ser feitos elogios, reclamações e sugestões. 

Em 2018 o formulário avaliativo foi remodelado a fim de aproxima-lo ainda mais da 

realidade cotidiana e garantir a confiabilidade do instrumento de pesquisa, contando 

com 9 questões referentes aos docentes e 35 questões que avaliavam os serviços 

acadêmicos (curso, interdisciplinaridade, coordenação, serviços on line, campus, 

informática, biblioteca e outros). A partir de 2017 o aluno também passou a ter 

disponível uma plataforma mobile para preenchimento dos formulários. 

Dessa forma, em 2018, a avaliação foi aplicada no seguinte período: 

  

- 2018/1: 07 a 20 de maio; 

 - 2018/2: 15 a 28 de outubro. 

 

É importante ressaltar que sempre que necessário, após a validação estatística ou 

após discussões conjuntas, o formulário pode sofrer alterações para melhor refletir a 

realidade acadêmica. 
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2.2 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS3 
 

A validação do instrumento de avaliação é feita de acordo com os seguintes 

critérios: 

 Para cada instrumento, faz-se a Análise Fatorial para verificar se os itens são 

válidos. O objetivo é agrupar variáveis que, inicialmente, acreditava-se que 

fizessem parte do mesmo “grupo”; 

 Por meio de um teste de consistência é possível detectar se alguma variável 

se comporta de forma anômala em relação às demais. Nesses casos, a 

variável é excluída da análise; 

 Semestralmente, os dados são validados estatisticamente. Os itens inválidos 

são retirados da compilação de resultados, o que pode gerar novas 

dimensões; 

O instrumento de avaliação passa pelas seguintes fases: 

1) após concluído o prazo estipulado para a avaliação, inicia-se o processo de 

validação dos dados, por meio de técnicas estatísticas.  

2) limpeza da base. 

3) envio para geração de resultados finais no software Tableau, que permite a 

análise de dados através de dispositivos móveis e navegadores web, de forma mais 

rápida, segura e interativa (até 2017/1, utilizávamos o software Sphinx).  

Após a validação estatística dos resultados, as informações consolidadas são 

apresentadas e discutidas com a comunidade acadêmica, subsidiando os planos de 

ação dos setores para a transformação positiva, pois nos permitem, efetivamente, 

visualizar os esforços que necessitam ser envidados para o alcance da qualidade 

desejada. Nesses planos são definidas ações corretivas, estipulados os prazos, as 

                                                           
3 A análise fatorial exploratória acontece após a realização dos testes: KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): é o ponto de partida para 
o ajuste dos dados. Seu resultado gera um valor entre 0 e 1, onde quanto mais próximo de 1, melhor ajustado está o 
modelo; Esfericidade de Bartlett: mostra se as variáveis utilizadas são correlacionadas entre si (condição básica para que 
exista um ajuste adequado dos dados; Alfa de Cronbach: é o teste que realiza a medição de dados possivelmente 
enviesados. O valor é calculado para o grupo de itens e a colaboração de cada um deles é indicada para que se possa 
visualizar qual está levando o resultado para fora dos padrões, se for o caso.  
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responsabilidades e os recursos necessários para os ajustes, além de se 

estabelecerem medidas para o acompanhamento das soluções apresentadas. 

A partir de então, a gestão utiliza as avaliações institucionais como insumo para a 

tomada de decisão, provocando ações acadêmicas e administrativas pertinentes. 

Para tanto, suas propostas são submetidas aos órgãos colegiados, são analisadas e 

aprovadas para que retornem à comunidade acadêmica sob a forma de resoluções, 

alterações de documentos oficiais, comunicados etc.  

2.3 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os resultados de ISD (Índice de Satisfação Discente) obtidos na Dimensão 

Acadêmica, na avaliação realizada nos períodos de 2017, 2018/1 e 2018/2, estão 

indicados na Tabela a seguir: 

Tabela 2 – Dimensão Acadêmica 
Dimensão 2017 2018/1 2018/2 

Interdisciplinaridade (TIDIR/Projeto Aplicado) 61,8% 76% 47,5 

Coordenação de Curso 59,9% 70% 71% 

Docente 74,3% 82% 84% 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

Como podemos observar nos dados da tabela acima, para os parâmetros 

acadêmicos, a dimensão “Interdisciplinaridade”, que é a dimensão que trata dos 

projetos acadêmicos desenvolvidos pelos discentes ao longo do semestre, obteve 

um resultado de ISD de 61,8% em 2017, ocorrendo uma oscilação positiva para 76% 

em 2018/1 e em 2018/2 houve uma queda significativa. A dimensão “Coordenação 

de Curso”, que trata da avaliação do trabalho desenvolvido pelos coordenadores de 

curso, obteve uma sensível melhoria de  59,9% em 2017 para 70% em 2018/1 e 

mantendo-se estável em 2018/2 com 71% de ISD. A dimensão “Docente” é aquela 

que obtêm melhor desempenho em relação as demais dimensões avaliadas e 

analisa o desenvolvimento do trabalho da equipe de professores, com suas notas 

oscilando de 74,3% em 2017 para 82% e 84%, em 2018/1 e 2018/2 

respectivamente. 
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Os resultados de ISD (Índice de Satisfação Discente) obtidos na avaliação 

realizada para os “Serviços” nos períodos de 2017 e 2018/1 – 2018/2, estão 

indicados na tabela a seguir: 

 
 

Tabela 3 – Dimensão Serviços 
Dimensão 2017 2018/1 2018/2 

Sistemas e Internet (WIFI) 55,9% 54% 48% 

Infraestrutura - Campus 61,1% 66% 68% 

Atendimento e Suporte 48,1% 62,3% 64,3% 

Biblioteca 72,4% 86% 88% 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

 

Com relação a avaliação dos resultados dos serviços prestados, a dimensão relativa 

a “Sistemas e Internet”, onde são contemplados os serviços do sistema on-line 

(SOL), a média para esses serviços nos três períodos foi de 52,6% de ISD, já para a 

dimensão “Infraestrutura-Campus”, que se refere a manutenção dos espaços 

internos, o resultado dos três períodos ficou em torno de 65,3%, para a dimensão 

“Atendimento e Suporte” que trata do atendimento presencial, via telefone e 

resolução de protocolos ficou em torno de 58,2% e a dimensão Biblioteca obteve 

uma excelente avaliação com média de ISD de 82%. 

O resultado gerado pelo processo de Avaliação Institucional é disponibilizado à 

comunidade e tem como finalidade priorizar ações de curto, médio e longo prazo de 

acordo com o PDI, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para 

alcançar metas que comprometam a Instituição para o futuro. A análise dos 

resultados da avaliação institucional ocorre a cada semestre por meio dos dados do 

conjunto de informações gerados pelas avaliações. 

Para a divulgação dos resultados desta avaliação os canais de divulgação utilizados 

são: o Portal da Instituição, que fica aberto ao livre acesso da comunidade, além de 

disponibilizadas no sistema informatizado SOL que tem livre acesso à comunidade 

acadêmica, são realizadas também reuniões da CPA com os representantes de 

turmas, quando é apresentado o resultado do semestre com as respectivas ações 

de melhorias. Esse material é disponibilizado eletronicamente por e-mail, aos 

alunos. As coordenações de curso reúnem-se com os professores para dar a 
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devolutiva do andamento de seu desempenho e as lideranças fazem a devolutiva às 

equipes administrativas. Para cada dimensão, a CPA realiza a Análise Crítica e 

apresenta os resultados para a equipe de gestores da instituição. A IES, a partir 

desta análise, pode planejar-se para o futuro com maior qualidade acadêmica e 

pertinência social.  
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3 DESENVOLVIMENTO 

 
EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 
 

Os objetivos traçados para a Avaliação Institucional só são atingidos quando há uma 

participação efetiva da comunidade acadêmica. Por isso, é de fundamental 

importância a primeira fase do processo que é a sensibilização. A sensibilização tem 

início, aproximadamente, um mês antes da data definida no calendário escolar para 

aplicação dos instrumentos e envolve primeiramente a Reitoria, Direção de Campus 

e Coordenadores de Curso. Em seguida, os docentes e funcionários técnico-

administrativos e, por fim, a comunidade discente. A versão dos modelos específicos 

é amplamente divulgada e apresentada pelos representantes da CPA aos 

respectivos coordenadores (acadêmicos e administrativos) no campus e setores, 

para deliberação. 

Com o objetivo de gerar comprometimento com o processo de autoavaliação são 

utilizados meios formais de comunicação com todas as áreas avaliadas como, por 

exemplo, e-mail aos coordenadores, professores, representantes de classe, líderes 

dos setores administrativos, SMS, cartazes informativos em salas de aula e pátios, 

site, além de contato direto junto aos alunos por meio dos representantes da CPA e 

dos professores. 

A sistemática de apuração dos resultados contempla os múltiplos recortes da 

avaliação: quanto à metodologia, quantitativa e qualitativa; quanto à instância, 

interna e externa; quanto aos objetivos, à tomada de decisão, ao mérito e à 

construção coletiva. 

Assim, a análise dos resultados da Avaliação Institucional embora da competência 

da CPA não se restringe aos seus membros. Do ponto de vista operacional, o setor 

de avaliação oferece o apoio necessário no tratamento dos dados, o que mostra o 

interesse da instituição na Avaliação Institucional como ferramenta privilegiada para 

orientação dos processos de planejamento e gestão. Do ponto de vista humano, o 
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processo de autoavaliação corre o risco de não conseguir traduzir todas as 

percepções de seus atores e por isso é necessário que mesmo durante a 

elaboração dos resultados sejam colhidas novas percepções que contribuam para a 

melhor interpretação dos resultados encontrados. 

Para que a comunidade acadêmica e administrativa possa se comprometer e 

contribuir cada vez mais no processo de autoavaliação é necessária a ampla 

divulgação e discussão dos resultados. 

A divulgação dos resultados acontece, inicialmente, com a apresentação dos dados 

em reunião que envolve a Reitoria, Direção, Coordenação e respectivos setores 

avaliados. Já os resultados da avaliação que envolve docente, discente e 

coordenadores de curso, são apresentados aos alunos e setores administrativos,  

com os dados gerais da instituição disponíveis para visualização e download no site 

institucional. A CPA promove reunião geral com os representantes de turma para a 

apresentação destes resultados, orientando-os para as reuniões específicas com os 

Coordenadores de Curso, que discutem os resultados de cada curso nas reuniões 

com os representantes além de apresentar os resultados aos seus professores. 

No processo de divulgação a CPA procura sempre abrir o canal de comunicação 

com a comunidade acadêmica a fim de apurar as críticas e sugestões para o 

aprimoramento do modelo de avaliação institucional, incorporando sugestões de 

melhorias coletadas durante a autoavaliação. Nesse processo vale ressaltar a 

participação dos alunos na Pesquisa Qualitativa, onde os alunos têm a oportunidade 

de, com mais detalhes, expressar sua opinião com relação ao andamento dos 

processos internos. Na tabela abaixo é apresentada a evolução da participação dos 

alunos na pesquisa qualitativa, que vem crescendo nos últimos ciclos, o que 

demonstra o interesse dos alunos em participarem ativamente do processo emitindo 

opinião a respeito dos temas avaliados. 

Tabela 4 – Participação na pesquisa qualitativa 
 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 

Comentários 3488 2517 2852 3575 * 2446 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

*Não foram levantados dados qualitativos no período 
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O Centro Universitário entende que, mais do que simplesmente cumprir requisitos e 

normas legais, a avaliação deve estar voltada para objetivos e metas mais 

abrangentes e complexas. Nesse sentido, a Instituição almeja uma avaliação 

independente, autônoma, o que possibilita e subsidia uma gestão mais eficiente, 

permitindo maior qualidade e efetividade social. A IES considera também de 

fundamental importância que, aqueles objetivos traçados no PDI sirvam como 

referência para o sucesso do processo avaliativo, dessa forma acompanha 

sistematicamente o desenvolvimento dos resultados obtidos nos ciclos de avaliação 

para que estejam de comum acordo com as propostas contidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional o que, com certeza, vem ocorrendo graças aos 

esforços direcionados da equipe de gestão da IES.  

A Autoavaliação é vista como um processo de autoconhecimento conduzido pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), envolve todos os atores que atuam na 

Instituição, a fim de analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas. É um 

processo de indução de qualidade, que deve aproveitar os resultados das avaliações 

interna e externa, bem como as informações coletadas e organizadas a partir do 

PDI. Afinal, as ações de melhoria a serem implementadas pela Instituição dependem 

do quanto ela própria se conhece e do quanto ela deseja dar voz aos seus 

interlocutores.  

Diante disso, a IES prioriza o planejamento e avaliação contínuos, que levem em 

conta a análise de sua situação, fundamentada em sua trajetória histórica, suas 

dificuldades, suas possibilidades de expansão e, principalmente, em sua condição 

de instituição privada destinada a cumprir uma finalidade acadêmica e social em 

âmbito local, regional e nacional. 

Dessa forma, os resultados obtidos privilegiam o atendimento das dez dimensões 

propostas pelo SINAES e permitem compor um retrato da comunidade acadêmica 

relativo aos aspectos avaliados e às condições gerais de atendimento às demandas 

da Instituição, bem como o aprimoramento do atendimento aos discentes e 

funcionários e da qualidade do Projeto Pedagógico Institucional do Centro 

Universitário. 
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A administração da IES é exercida pelos seguintes órgãos, que estão em 

funcionamento e garantem a representatividade prevista no PDI, sendo estabelecida 

conforme abaixo: 

Administração Superior: 

 Conselho Universitário; 

 Reitoria; 

 Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Administração Acadêmica: 

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Núcleo Acadêmico; 

 Núcleos Docentes Estruturantes – NDE; 

 Colegiados de Cursos - COLEC; 

 Coordenadorias de Curso. 

Órgãos Suplementares: 

 Secretaria Acadêmica; 

 Biblioteca. 

Órgãos Internos Específicos e/ou assessorias: 

 Ouvidoria; 

 Comissão Disciplinar Processante;  

 Núcleo de Comunicação e Marketing. 

O Centro Universitário São Judas Tadeu, nos termos da legislação em vigor, tem 

autonomia para criar, desmembrar, agrupar, suspender ou extinguir os órgãos de 

administração, mediante aprovação do órgão máximo da Administração Superior, 

ouvida a Entidade Mantenedora e respeitados os ordenamentos de seu Estatuto. 

Reitoria 

A Reitoria é o órgão executivo superior da IES, composta pelo Reitor e órgãos de 

apoio e assessoria criados pelo Reitor.  Em sua falta ou impedimento, o Reitor será 
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substituído pelo Diretor de Campus, que o sucederá em caso de vacância, até novo 

provimento.   

Na execução de seus trabalhos, a Reitoria poderá criar órgãos internos específicos 

e/ou assessorias.  As competências do Reitor são definidas no Regimento do Centro 

Universitário. 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA – é o órgão responsável por planejar, 

desenvolver, coordenar e supervisionar a política de Avaliação Institucional definida 

na legislação pertinente, bem como coordenar e articular o processo interno de 

autoavaliação institucional, sistematizando e disponibilizando informações e dados 

sobre a avaliação realizada ao Ministério da Educação – MEC – e definindo ações a 

serem tomadas pela IES, conforme os resultados obtidos nas avaliações. 

Os integrantes da CPA são escolhidos e nomeados pela Reitoria, à exceção do 

representante discente, que será indicado pelo órgão de representação estudantil da 

IES, ou, na sua inexistência, pelos representantes de turmas, nomeado por portaria 

da Reitoria. 

Conselho Universitário – CONSUN 

O Conselho Universitário, órgão máximo de natureza deliberativa, normativa e 

consultiva do Centro Universitário é constituído: 

 Pelo Reitor, seu presidente; 

 Pelo Vice-Reitor; 

 Pelo Diretor Acadêmico; 

 Pelo Presidente da CPA; 

 Pelo Coordenador de Pesquisa e Extensão; 

 Por um representante do Corpo Docente;  

 Por um representante do Corpo Discente; 

 Por um representante do corpo técnico administrativo; 

 Por um representante da Entidade Mantenedora. 
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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE é o órgão central de 

supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, que possui atribuições 

deliberativas, normativas e consultivas, é integrado pelos seguintes membros: 

 O Reitor, seu Presidente; 

 O Vice-Reitor; 

 O Diretor Acadêmico; 

 Os Coordenadores dos cursos de graduação e de pós-graduação; 

 Dois representantes do corpo docente da IES; 

 Dois representantes do corpo discente da IES;  

 Um representante da Entidade Mantenedora; 

 O Presidente da CPA; 

 Secretário Acadêmico. 

Núcleo Acadêmico 

O Núcleo Acadêmico é o setor de apoio à Reitoria, responsável pelo planejamento e 

desenvolvimento   das atividades acadêmicas de graduação e de pós-graduação do 

Centro Universitário, podendo praticar atos de competência originária da Reitoria por 

expressa delegação do Reitor, objetivando o bom desempenho e a qualidade dos 

cursos. 

Núcleo Docente Estruturante - NDE 

O Núcleo Docente Estruturante- NDE - constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuantes no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.  O NDE é 

constituído pelos seguintes membros, resguardado o que dispõem os instrumentos 

de avaliação de curso e normas do Ministério da Educação para cursos específicos, 

se for o caso: 

 O Coordenador do Curso, seu Presidente, que tem voto de qualidade e 

comum; 

 No mínimo quatro professores pertencentes ao corpo docente do curso. 
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Os integrantes do NDE são nomeados pelo Reitor, para mandato de três anos. 

Decorrido esse prazo, a Instituição deverá assegurar estratégia de renovação parcial 

dos seus integrantes, de modo a garantir a continuidade do processo de 

acompanhamento do curso. 

O NDE tem pelo menos 60% (sessenta por cento) de seus membros com titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e todos os 

membros em regime de trabalho em tempo parcial ou integral, sendo pelo menos 

20% (vinte por cento) em tempo integral. As atribuições do NDE são definidas no 

Regimento do Centro Universitário Monte Serrat – UNIMONTE. 

 

Colegiado de Curso - COLEC 

O UNIMONTE tem, ainda, um Colegiado de Curso (COLEC) para cada um dos 

cursos em funcionamento, incluindo cursos de bacharelado, de licenciatura e de 

graduação tecnológica.   O COLEC, órgão de natureza deliberativa, normativa e 

consultiva da gestão acadêmica do curso é composto pelos seguintes membros 

efetivos: 

 O coordenador do Curso, seu Presidente, que tem voto de qualidade e 

comum; 

 4 (quatro) representantes do corpo docente do curso; 

 1 (um) representante do corpo discente, regularmente matriculado no curso. 

 

Coordenadorias dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação  

A Coordenadoria de Curso é o órgão executivo que superintende, coordena, 

fomenta e fiscaliza todas as atividades acadêmicas e administrativas do curso, no 

âmbito de sua competência. O Coordenador de curso é designado pelo Reitor, e 

escolhido mediante processo seletivo. 

 

Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 
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Biblioteca 

A Biblioteca da IES é organizada de modo a atender aos seus objetivos e à missão e 

objetivos da instituição, e obedece a regulamento próprio, aprovado pelo Conselho 

Universitário. É dirigida por um profissional bibliotecário designado pelo Reitor, que 

poderá criar ou utilizar órgãos de apoio ou subáreas para atendimento específico 

das demandas.  

Secretaria Acadêmica 

A Secretaria Acadêmica é o órgão central de desempenho das atividades 

administrativas do Centro Universitário e obedece a regulamento e resoluções 

aprovados pelo Conselho Universitário. É dirigida por profissional designado pelo 

Reitor, que poderá criar ou utilizar órgãos de apoio ou subáreas para atendimento 

específico das demandas. 

As atribuições e competências da Secretaria Acadêmica estão definidas no 

Regimento da IES. 

Ouvidoria 

A Ouvidoria é o órgão responsável por receber, registrar, instruir, analisar e dar 

tratamento formal e adequado às reclamações dos professores, funcionários, alunos 

e demais usuários dos serviços prestados pela IES, que não forem solucionadas 

pelo atendimento habitual realizado pelo setor competente ou qualquer um de seus 

pontos de atendimento. 

A composição, competência e funcionamento da Ouvidoria dar-se-ão na forma de 

seu regulamento. 

Comissão Disciplinar Processante  

A Comissão Disciplinar Processante do Centro Universitário é o órgão responsável 

por apurar os fatos relativos aos atos de indisciplina praticados por alunos, 

funcionários ou professores, colhendo provas e atuando no exercício do 

contraditório, com a participação do acusado, caso queira, prestigiando, na prática, 
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os princípios norteadores do direito, visando a responsabilização de quem é 

atribuída a sua autoria. 

A composição, competência e funcionamento da Comissão Disciplinar Processante 

dar-se-ão na forma de seu regulamento. 

Núcleo de Comunicação e Marketing 

O Núcleo de Comunicação e Marketing é responsável por orientar a Reitoria para 

um posicionamento estratégico de mercado, auxiliando na definição e 

implementação de políticas de comunicação e na construção e sustentação da 

infraestrutura dos relacionamentos com seu público-alvo. O líder do núcleo é 

escolhido pelo Reitor. As atribuições do líder do Núcleo de Comunicação e 

Marketing são definidas no Regimento do Centro Universitário. 

Importante ressaltar que a CPA da IES participa de todas as visitas das Comissões 

de Avaliação Externa, acompanhando, efetivamente, toda a organização na IES. Ao 

passar pelos processos de reconhecimento e de renovação de reconhecimento, o 

Centro Universitário recebe visitas de Comissões de Avaliação Externa, as quais 

seguem instrumentos próprios do MEC/INEP para a obtenção do Conceito de Curso 

(CC). Visitas in loco também ocorrem quando algum curso obtém, no CPC, conceito 

preliminar inferior a 3. 

No último ano 2018, o Centro Universitário recebeu 1 Comissão de Avaliação do 

INEP/MEC para o curso de Arquitetura e Urbanismo, obtendo desempenho muito 

bom além da visita para recredenciamento do Centro Universitário, os resultados 

são apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 5 – Comissões de Avaliação do INEP/MEC em 2018 
Curso Data da Visita Ato Conceito 
Arquitetura e Urbanismo 2018 Portaria MEC 520/2018 - DOU 31/07/18 4 

Recredenciamento/IES 2018 Portaria não divulgada MEC 4 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

A CPA também acompanhou os resultados das avaliações oriundas do ENADE 

(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), que tem por objetivo aferir o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 
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diretrizes curriculares dos respectivos cursos de graduação, às suas habilidades 

para ajustamento, às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e às 

suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua 

profissão, ligados às realidades brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento.  

O CPC (Conceito Preliminar de Curso) é um indicador de qualidade que avalia os 

cursos superiores. Ele é calculado no ano seguinte ao da realização do ENADE de 

cada área, com base no ENADE, corpo docente, infraestrutura, recursos didáticos 

pedagógicos e demais insumos. Os resultados obtidos pelo Centro Universitário no 

ENADE, em 2018, bem como no CPC, foram os seguintes: 

Tabela 6 – Resultados ENADE e CPC 
 

Área de Avaliação 
Nota Contínua do 

Enade 
CPC 

Contínuo 
ARQUITETURA E URBANISMO 2,1182 2,8745 
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2,7056 3,4950 
PEDAGOGIA (LICENCIATURA) 2,8854 3,4289 
ENGENHARIA CIVIL 2,2648 3,3231 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1,8606 2,8900 
ENGENHARIA 1,3567 2,6820 
ENGENHARIA AMBIENTAL 1,4933 2,8426 
  
 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Dimensão 1 - Missão e Plano Institucional 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 do Centro Universitário São 

Judas Tadeu, principal direcionador para sua gestão atual, buscou traçar os 

caminhos que orientaram a Administração Superior e os demais gestores da 

Instituição na consecução das metas definidas para o período, auxiliando a tomada 

de decisões, referenciando a avaliação e contribuindo para que as prioridades 

eleitas sejam contempladas, acompanhadas e efetivadas. 

O objetivo estratégico do Centro Universitário é tornar-se uma instituição de ensino 

superior de excelência na formação profissional dos estudantes, priorizando uma 
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relação de ensino-aprendizagem na qual o respeito à diversidade, à autonomia e à 

alteridade sejam componentes centrais desta formação.  

Para alcançar esses objetivos, projeta as seguintes ações institucionais: 

 Conscientizar a comunidade interna e externa sobre os direitos e deveres da 

pessoa humana, da família, do cidadão, da sociedade e do Estado; 

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade, 

estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade; 

 Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento e colaborar para 

sua formação contínua, que estejam aptos para a inserção em seus setores 

profissionais e para a participação na vida em sociedade; 

 Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, ampliar o entendimento do homem e a sua relação com o 

meio em que vive; 

 Promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais que 

constituem o patrimônio acumulado pela humanidade, por meio do ensino, 

pesquisa e extensão, comunicados de diferentes maneiras, mas que 

permitam maior amplitude dessa difusão; 

 Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 

os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

 Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes do ensino, da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na Instituição, bem como de suas práticas 

extensionistas; 

 Promover o espírito de solidariedade entre as pessoas, procurando soluções 

para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, na busca da integração 

com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável e com a 

diversidade cultural, étnico-racial e de gênero; 
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 Promover a formação crítica e autônoma do cidadão e futuro profissional, na 

busca da articulação entre o real e o desejável, comprometida com a 

promoção dos Direitos Humanos, na perspectiva de construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

Dessa forma o Centro Universitário São Judas Tadeu não mede esforços para 

garantir que as propostas contidas no PDI estejam de acordo com as ações 

implementadas por cada segmento tanto acadêmico quanto administrativo e 

coerentes com as ações baseadas nos resultados obtidos no processo avaliativo 

desenvolvido em cada ciclo e consequentemente com a missão da instituição. 

DIMENSÃO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

O conceito de responsabilidade social no contexto corporativo contemporâneo 

consiste em um conjunto de iniciativas que determina a forma como as organizações 

dialogam com a sociedade, permitindo-as exercer seu compromisso social de 

melhoria da qualidade de vida, agregar valor econômico e social às suas atividades 

e gerar diferenciais perceptíveis a todos os stakeholders.  

Quando a organização é uma instituição de ensino, essa responsabilidade para com 

a sociedade destaca-se por sua natureza formativa, traduzida em sua capacidade de 

transformar e fortalecer os indivíduos, de provocar mudanças na sociedade e de 

responder às suas necessidades. A educação é de importância vital para a 

humanidade, e as instituições de ensino se comprometem com a sociedade, local e 

globalmente, não apenas quando produzem e disseminam conhecimentos e 

tecnologias, mas principalmente quando assumem seu papel de despertar a 

consciência dos educandos para a responsabilidade social, quando preparam 

indivíduos para a autonomia e educam para o desenvolvimento sustentável. Além 

disso, considerando-se o lado corporativo, as instituições de ensino são socialmente 

responsáveis quando cuidam da gestão acadêmica, da gestão de pessoas, da 

gestão administrativo-financeira e da gestão de marketing, pautando-se pelos 

mesmos princípios de responsabilidade social apregoados aos alunos.  
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A educação, graças à sua natureza social transformadora, tem como principal 

missão contribuir para o desenvolvimento sustentável e para o aprimoramento da 

sociedade, segundo os princípios da UNESCO para ações prioritárias que possam 

garantir mudança e desenvolvimento no século 21. Educar para o desenvolvimento 

sustentável significa educar indivíduos autônomos, formar cidadãos éticos e 

responsáveis e preparar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. 

Significa ainda responsabilizar-se pelas consequências sociais de todas as 

atividades exercidas.  

A responsabilidade social da IES se materializa nas seguintes ações:  

 formação de leitores;  

 acompanhamento da qualidade dos serviços prestados;  

 ações afirmativas, como a de contratação de portadores de necessidades 

especiais; 

 defesa do meio ambiente;  

 promoção da inclusão social, cultural e digital;  

 preparação de futuros líderes para o desenvolvimento sustentável;  

 promoção de valores éticos;  

 preservação da memória e do patrimônio culturais;  

 incentivo à produção artística;  

 articulação do ensino, da pesquisa e da extensão, etc.  

A responsabilidade social do Centro Universitário São Judas Tadeu é traduzida, 

sobretudo, na qualidade da formação integral dos educandos. Entende-se por 

formação integral aquela que, além de formar profissionais e de prepará-los para o 

mercado de trabalho, potencializa as capacidades dos indivíduos e educa os 

cidadãos, como já mencionado. 

A educação para a sustentabilidade e para a responsabilidade social na IES é, pois, 

uma educação que acompanha as transformações pelas quais o mundo está 

passando, que entende a sustentabilidade como uma ação interdisciplinar que 

orienta o eixo de formação dos alunos e contribui para a sua formação integral. Para 

tal, o Centro Universitário investe continuamente no desenvolvimento do currículo e 

em inovações pedagógicas. Além disso, zela para que a ampla aplicação de todos 
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esses princípios seja percebida em todos os setores da instituição, e não apenas no 

discurso da sala de aula. 

Do ponto de vista das práticas de gestão no Centro Universitário, a IES tem buscado 

repensar a forma como age e se comunica com seu público interno (funcionários e 

professores), público externo (fornecedores e alunos) e também com outros públicos 

diretamente afetados pela sua atuação (órgãos governamentais, comunidade, 

sindicatos, pais de alunos, entre outros). A adoção de um modelo educacional em 

sintonia com os novos tempos e que garanta a formação integral aos educandos 

implica fortes impactos para a gestão da instituição, em todas as suas dimensões: 

acadêmica, de pessoas, administrativo-financeira e mercadológica. 

Em se tratando da Gestão Acadêmica da IES, as práticas dizem respeito, por 

exemplo, aos projetos de pesquisa e extensão mantidos pela IES, obviamente 

respeitadas suas características e classificação perante o Ministério da Educação.  

Com relação à Gestão de Pessoas, as práticas dão enfoque à criação de um 

ambiente saudável de trabalho e desenvolvimento profissional, ao incentivo à 

meritocracia e a uma filosofia de gestão inclusiva, isto é, que incentive a 

transparência nas relações humanas e a participação das pessoas nas decisões, 

tornando-as parte indissociável de sua missão, sua visão de seu propósito.  

No que diz respeito à Gestão Administrativo-Financeira, observam-se não somente 

as questões da responsabilidade na gestão do caixa e dos investimentos como 

também práticas relacionadas à administração da infraestrutura, relações com 

parceiros e fornecedores, organização interna e governança. Verificam-se aí 

impactos relacionados ao desempenho econômico da instituição, assim como ao 

desempenho ambiental e ao desempenho social. 

Já a Gestão Mercadológica trata do diálogo, em diferentes formas, da IES com seus 

públicos externos. Diante do desafio de uma gestão socialmente responsável, esse 

diálogo passa por profundas transformações, considerando-se sobretudo o contexto 

contemporâneo, em que a verdade nas mensagens publicitárias e a transparência 

na relação estabelecida com os diversos públicos são consideradas fundamentais.  
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Na perspectiva da Gestão, a adoção de práticas de responsabilidade social no 

Centro Universitário reflete, como um espelho, tudo o que é ensinado aos alunos, de 

forma a permitir que as experiências vividas na instituição contextualizem a sua 

atuação profissional e que as exigências do mundo do trabalho e dos negócios 

ajudem a contextualizar as experiências vividas na instituição.  

Para tal, a IES investe continuamente no desenvolvimento do currículo e em 

inovações pedagógicas. Além disso, zela para que a ampla aplicação de todos 

esses princípios seja percebida em todos os setores da Instituição, e não somente 

no discurso da sala de aula. Isso significa estar alinhado com as principais 

discussões da sociedade. Nesse sentido, parece-nos natural que a IES tenha sido a 

primeira faculdade da Baixada Santista a hastear a bandeira da sustentabilidade. 

Entre as diversas ações promovidas, destaca-se a criação do Guia de Consumo 

Responsável de Pescados.  

A Instituição também conduz uma série de iniciativas de cunho social, beneficiando 

a comunidade a partir da atuação de estudantes e professores. Dentre essas 

iniciativas, necessário se faz destacar os eventos acadêmicos como o evento 

Cidade-se, que em 2018 passou a ter o nome de IDEAR (Integração, Diversidade, 

Experiência, Aprendizado e Referência). Em virtude disso, o Centro Universitário 

aparece também no rol de instituições de ensino superior consideradas socialmente 

responsáveis pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

(ABMES). 

As parcerias, sejam com a iniciativa privada ou órgãos públicos, também são elos 

que a Instituição estabelece com a população e têm o objetivo de viabilizar, em 

conjunto, projetos que, isoladamente, não sairiam do papel ou do campo da 

intenção. É o caso da união entre a IES, a ONG Instituto Crescer e a empresa 

Copersucar que, juntos, desenvolvem na cidade o Projeto Conecta, que tem o 

objetivo de capacitar profissionalmente jovens de 18 a 30 anos. A ação é voltada 

para a formação profissional daqueles que ainda não tiveram experiências 

profissionais e/ou necessitam se capacitar para o mercado de trabalho, bem como 

para contribuir com os indivíduos que, impactados pela crise financeira, precisam de 

qualificação para a recolocação no mercado. 



 

 

Pá
gi

na
43

 
    

 P
ág

ina
  4

3 

O compromisso de cuidar do entorno proporciona que vários cursos estejam 

envolvidos em promover o desenvolvimento da comunidade em situação de 

vulnerabilidade social. Como é o caso dos moradores da área dos cortiços do Centro 

de Santos. Famílias vivem em condições insalubres, e por ter dificuldades em arcar 

com as despesas de manutenção familiar, sujeitam-se as mesmas condições 

impostas aos moradores de cortiços do século passado. O projeto da IES tem por 

objetivo diagnosticar e levantar dados significativos do habitat humano encontrado 

nas edificações consideradas subnormais precárias ocupadas por cortiços, para que 

sirvam como base para alternativas de adequação destas habitações, com o intuito 

de proporcionar melhoria na qualidade de vida de seus moradores. 

Utilizando conceitos e técnicas de arquitetura sustentável e de saúde pública, 

analisando os dados e levantamentos existentes, complementando informações de 

acordo com as particularidades necessárias será possível a elaboração de 

propostas, investigando o que a população espera de uma habitação quanto a suas 

necessidades, e seguindo as normas vigentes, produzindo informações 

representativas servindo como base na elaboração de propostas de um conceito 

arquitetônico voltado para a população de cortiços, visando melhorar a qualidade de 

vida, habitabilidade, saúde e conforto. 

Com o foco de reunir várias ações que a Instituição desenvolve ao longo do ano, no 

segundo semestre é realizada a Campanha de Responsabilidade Social, oferecendo 

atividades de interesse da comunidade e que estão ligadas aos programas de 

extensão do Centro Universitário. 

A fim de proporcionar a solução de problemas com novas soluções de 

acessibilidade, foi produzida a Cadeira de Rodas Automatizada para crianças de até 

6 anos. Dessa forma pode-se colaborar com famílias que não conseguem subsidiar 

esse equipamento com recursos próprios, proporcionando mais autonomia para a 

criança com problemas de mobilidade. 

A área de Saúde da IES realiza, ao longo do ano diversas campanhas: 

 - Setembro Amarelo – Visa enfatizar ações preventivas ao comportamento 

suicida; 
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 - Outubro Rosa – Busca orientar e conscientizar a população sobre o câncer 

de mama, incentivando a realização de exames clínicos e de imagem; 

 - Novembro Azul – O objetivo é promover a saúde com enfoque para a 

população masculina de detecção precoce do câncer de próstata. 

O Centro Universitário conta com um Programa de Incentivo à Produção Acadêmica 

que tem por finalidade estimular a produção intelectual dos professores e alunos, 

resultante das atividades acadêmicas institucionais, exortando à pesquisa e ao 

desenvolvimento tecnológico na Instituição, em consonância com as Políticas de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e de Pós-Graduação da Instituição.  

A Instituição entende que a produção intelectual é o resultado das atividades de 

extensão, da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico da comunidade 

acadêmica, como: Artigos científicos, Livros, Capítulos de livros, Coletâneas, 

Tradução de livros, Processos produtivos, produtos ou equipamentos, Maquetes ou 

protótipos, Artefatos tecnológicos (hardware e software), Técnicas e metodologias, 

Cursos de curta duração que envolvam transferência tecnológica, Material didático 

para pós-graduação, Participação como consultor ad hoc e Participação em banca 

examinadora. 

A Instituição também busca incentivar a comunidade acadêmica para a produção e a 

difusão de sua produção por meio de fóruns/eventos de trabalhos interdisciplinares, 

eventos específicos dos cursos e política de fomento à participação em congressos 

e publicações científicas (publicação de artigos), que contempla docentes e 

discentes.  

A difusão da produção acadêmica também se dá por meio de ações extensionistas, 

que vão desde a realização de eventos (acadêmicos ou não), passando pela 

socialização de conhecimentos com a comunidade e a sociedade em programas e 

projetos de extensão, a ações de divulgação científica realizadas pelos laboratórios 

(agências) ligados ao Instituto de Comunicação e Artes, destacando-se as 

produções audiovisuais do NEPAV (Núcleo Experimental de Produção Audiovisual) 

e a Rádio Web. 
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Foi pensando nessa possibilidade de estimular a produção intelectual, de envolver 

docentes e discentes em experiências reais, que pudessem traduzir todo o esforço 

inventivo, criativo e intelectual de nossa comunidade acadêmica, que foi criado a 

Semana de Apresentação de Projetos Interdisciplinares, um evento semestral, que 

reúne todos os cursos e todos os alunos, onde todos os espaços da IES são palco 

de apresentações variadas, reunindo trabalhos e projetos interdisciplinares dos 

vários cursos e das diferentes áreas do conhecimento. Mais do que promover a 

integração entre cursos/áreas, o relacionamento da universidade com a 

comunidade, a Semana de Apresentação de Projetos Interdisciplinares possibilita a 

imersão da IES na apresentação de soluções para problemas reais da comunidade. 

Ações de Internacionalização 

A internacionalização é considerada um meio estratégico para o crescimento e 

consolidação das instituições de ensino superior. Internacionalizar é uma 

necessidade para todas as universidades comprometidas com a qualidade de seu 

ensino, pesquisa e extensão. Neste cenário a Anima Educação, por meio do 

International Office, tem o papel de definir os rumos, facilitar os processos e 

incentivar os talentos existentes em sua comunidade, em todos os níveis, a se 

tornarem os verdadeiros protagonistas da internacionalização.  

Através do International Office, a São Judas ampus Unimonte abriu as portas para o 

mundo e estabeleceu a meta de atingir o patamar de excelência. Ações destinadas à 

mobilidade internacional, desenvolvimento intercultural, capacitação linguística, 

estabelecimento de convênios com instituições renomadas e incentivo a criação de 

redes de pesquisa internacional são fatos marcantes na instituição.  

As ações de Internacionalização estão fundamentadas na captação, implementação, 

consolidação e acompanhamento de convênios, programas e projetos que visam a 

troca de conhecimentos internacionais acessíveis a todos, não apenas pela 

mobilidade, mas dentro da própria instituição de ensino (internationalization at 

home). O setor responsável facilita e estimula o desenvolvimento de estudantes, 

docentes e funcionários São Judas através da promoção de atividades 

internacionais. 
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Impactos Alcançados: 

Ampliação da oferta de mobilidade internacional para discentes/ Aumento do número 

de vagas de intercâmbio acadêmico; 

Intensificação da cultura internacional junto à comunidade acadêmica; 

Criação e oferta de cursos de curta duração no exterior, disponíveis a todos os 

discentes, docentes e colaboradores;  

Criação de atividades acadêmicas e culturais, além da divulgação de oportunidades 

à comunidade acadêmica; 

Concepção de programas de bilinguismo, impulsionando o ensino e disseminação 

de idiomas no âmbito institucional. 

Acordos de Cooperação Internacional Celebrados 

- Universidade de Aveiro – Portugal 

- Universidad de Nebrija – Espanha 

- Amity University – Ásia 

- Garlough Group – EUA 

- Santander Ibero-Americanas – Santander Universidades 

- Santander Mundi – Santander Universidades 

- La Provence – França 

- Instituto Politécnico de Leiria – Portugal 

- Universidad de Valladolid – Espanha 

- MGSilva Consultoria – Moçambique 

- Florida Polytechnic University – EUA 



 

 

Pá
gi

na
47

 
    

 P
ág

ina
  4

7 

- Universidade de Coimbra – Portugal 

- MWYNY – Angola – Assessorias, Intecâmbios e Empreendimentos LDA 

- Florida International University – EUA 

- Northeastern State University – EUA 

Redes Internacionais 

A Anima, junto com suas instituições de ensino, faz parte de redes internacionais 

que visam o aprimoramento da educação através da internacionalização. São elas: 

 

- Rede ACINNET (Academic International Network), 

- FAUBAI (Brazilian Association for International Education),  

- Cursos de Curta Duração no Exterior. 

O setor de Internacionalização Anima, através de seus parceiros internacionais, 

desenvolve periodicamente programas de curta duração no exterior. Esses 

programas são abertos a todos os discentes, docentes e funcionários das 

instituições de ensino do grupo. Abaixo estão os programas ofertados até Janeiro de 

2019. 

- Vivência Internacional em Engenharia – College of New Caledonia – Canadá; 

- Curso Intensivo de Inglês – Florida International University – EUA; 

- Módulo Internacional de Direito - Northeastern State University – EUA;  

- Visita Técnica ao Vale do Silício – Califórnia – EUA;  

- Módulo Internacional de Gastronomia Le Cordon Bleu – Canadá; 

- Visita Técnica para Docentes – Portugal; 
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- Curso Intensivo de Espanhol – Madrid – Espanha;  

- Internationalization at Home. 

Parte do projeto de internacionalização da IES, prevê iniciativas dentro da própria 

instituição. Através dessas iniciativas, são desenvolvidas atividades culturais, 

capacitação linguística, engajamento dos alunos estrangeiros e, principalmente, 

apresentação de conteúdos voltados a temas globais.  

Disciplinas Internacionais  

Trata-se da oferta de disciplinas internacionais para alunos de Graduação, de todos 

os cursos, lecionadas inteiramente no idioma inglês ou espanhol. Essas disciplinas 

são eletivas e fazem parte da experiência curricular do aluno para o 

desenvolvimento de competências e habilidades extras a sua formação. Possuem 

como objetivo enriquecer o currículo escolar do aluno, bem como sua carreira 

profissional, trazendo conteúdos voltados a área de gestão e empreendedorismo. 

Webinars Internacionais 

Esse projeto visa o desenvolvimento de webinars internacionais a distância (online) 
em parceria com as instituições internacionais. Esses programas possibilitam que os 
alunos, professores e funcionários, possam se capacitar através de seminários com 
palestrantes e temas globais que estão em destaque no momento.  
Foram ofertados cinco webinars internacionais até Janeiro de 2019, são eles:  
 
• How technology is changing medicine – Ministrado pelo Profº Robson Capasso, 

da Stanford University; 
• How to create a successful app – Ministrado por David Brittain, empreendedor e 

cientista da computação e CEO da TopHatch; 
• A journey to understand automated vehicles – Apresentado por Dajiang 

Suo, assistente de pesquisa do MIT; 
• Inside the day to day of a real scientist – Apresentado pelo PhD Richard Zhang, 

cientista de dados do MIT; 
• How entreprenurship reiventing healthcare in Africa – Ministrado por Oluwasoga 

Oni, co-fundador e CEO da MdaaS; 
 

Plataforma de Inglês Online 

Essa iniciativa busca incentivar e elevar a proficiência linguística de alunos, 
professores e colaboradores, através da oferta do curso de inglês online. A 
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plataforma foi desenvolvida de forma personalizada para a Anima Educação, e suas 
instituições de ensino, em parceria com a National Geographic Learning. São 
ofertadas três modalidades de curso: Auto Aprendizado, Aprendizado Online e 
Inglês Acadêmico. O valor dos cursos foi negociado para que seja abaixo do 
mercado e acessível a todos. Plataforma: www.eenglishusa.com 
 
 
Atendimento e Comunicação 

Todas as iniciativas internacionais são divulgadas através da página “Intercâmbio” 

no website da IES. Além de serem feitas campanhas específicas, desenvolvidas 

pelo setor de marketing, que buscam alavancar o mindset internacional da 

instituição. Os atendimentos presenciais são feitos através dos assistentes da 

Coordenação, assim como a entrega de certificados e documentos relacionados a 

internacionalização. 

Para que a comunicação aconteça de forma eficaz e correta, são feitas reuniões 

periódicas com todos os setores que têm contato direto com os alunos. Esses 

setores são responsáveis por divulgar e incentivar discentes e docentes 

interessados em participar das iniciativas internacionais.  

A julgar pelas atividades desenvolvidas, acredita-se que avanços significativos foram 

alcançados. O crescimento da internacionalização, cujas ações terão resultados a 

longo prazo, é desenvolvido de forma articulada visando aplicação efetiva e 

continua. Além disso, a cultura internacional, por meio do estímulo e envolvimento 

de todos na elaboração de projetos acadêmicos, vem influenciando e se destacando 

de forma crescente no cenário do Centro Universitário. 

 

Programas e Projetos de Extensão 

Os programas e projetos de extensão implementados no Centro Universitário 

preocupam-se com a interação dialógica do meio acadêmico com o entorno, com a 

comunidade e com a região; com as interações entre ensino e pesquisa, propiciando 

uma aprendizagem significativa e cidadã; e com o impacto na formação do aluno 

como profissional, indivíduo e cidadão.  

http://www.eenglishusa.com/
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Com a participação de alunos e professores, as atividades acontecem não só no 

campus, mas também em espaços extra-muros, nos quais podemos reconhecer a 

comunidade em seu ambiente natural, beneficiando centenas de pessoas e 

reafirmando o compromisso social da Instituição. Em 2018, foram desenvolvidos os 

seguintes projetos de Extensão: 

Tabela 7 - Projetos de Extensão 2018 
PROJETO PERÍODO 

Varal Solidário Abril e Setembro 

Castramóvel Março a Dezembro 

Campanha de saúde bucal de cães Março-Maio 

Radar Março-Dezembro 

Uniarte Março-junho 

Santa Cruz dos Navegantes Março-Dezembro 

Programa Nota 7 Março-Dezembro 

Xeppa in Box Março-Dezembro 

Baile dos Idosos Março-Abril  

Educação em Saúde Março-Maio 

Transformando a beleza Agosto-Dezembro  

Semana do Consumidor Março 

Projeto Imposto de Renda Março-Dezembro 

Cafeína Maio 

Teatro Universitário Março a Dezembro 

Brinquedoteca Fevereiro a Dezembro 

Evento Gastronômico Junho e Novembro 

Natal Solidário Dezembro 

Campanha Setembro Amarelo Setembro 

Campanha Outubro Rosa Outubro 

Campanha Novembro Azul Novembro 

Inovar Siempre Março a Junho 
Produção Audiovisual Comunidade Santa Cruz dos 
Navegantes Março a Junho 

Urbanização das margens do Rio Cubatão Março a Junho 

Cadeira de Rodas Automatizada Março a Junho 

Programa Conecta Copersucar Março a Dezembro 

Jovens em Liberdade Assistida Abril a Dezembro 
Fonte: coordenadoria de Pesquisa e Extensão 

 

Assim, a fim de consolidar as atividades voltadas para a promoção de ações de 

proteção social, o Centro Universitário estimula atividades de extensão que visem a 
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promover o desenvolvimento social, prioriza projetos e atividades voltadas a ações 

humanitárias e estimula atividades que prestem assessoramento, garantia e defesa 

aos direitos do cidadão. 

A comunicação e difusão do alcance dos projetos também se dá de forma 

colaborativa, com o programa de rádio Nota 7, na Rádio Web. Esse programa de 

rádio é aberto à comunidade. Conta com a participação de alunos e de interessados 

em participar da programação. Tem como objetivo estimular o senso crítico e a 

participação do ouvinte nos assuntos relevantes em pauta nos veículos de 

comunicação. O ponto forte está na transmissão via Facebook e no conteúdo 

armazenado no Youtube. 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 
Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

As principais políticas estabelecidas para o ensino superior do Centro Universitário  

são apresentadas a seguir. 

Diretrizes Curriculares 

A organização curricular da IES fundamenta-se em uma visão transversal e 

interdisciplinar da educação e dos conteúdos necessários à formação acadêmica, 

dispostos a partir das capacidades e habilidades exigidas para a formação 

pretendida para os alunos.  

O desenho curricular do Centro Universitário potencializa a formação integral do 

aluno através de um currículo referenciado em competências e que traz, no Projeto 

de Vida como componente curricular, uma série de proposições acerca de um 

processo educativo que se deseja mais amplo, provocando, no currículo, a 

construção de componentes favorecedores de percursos formativos que não 

dependem tão somente das instituições e dos educadores para se constituir, mas 

que formem uma rede de relações em que a figura do educando ocupe o centro das 

ações. Por essa razão, o percurso do Projeto de Vida é orientado pelo objetivo de 

fazer com que cada educando construa por meio de escolhas próprias ou por meio 
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de sugestões, um encadeamento de atividades formativas que o conduza a um 

processo constante de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

A formação proposta para os estudantes é uma formação integral, que visa tanto à 

dimensão global da Educação quanto à sua dimensão específica, focada na carreira 

dos alunos.  

Segundo as DCN, a educação no Ensino Superior deve se pautar pela formação de 

profissionais aptos a mudanças e, portanto, adaptáveis. Isso significa que esses 

profissionais deverão ser preparados para lidar com os desafios e as incertezas 

intrínsecos ao século 21 e apresentar respostas adequadas à complexidade dos 

problemas que se apresentam. 

Assim, para ajudar os estudantes a desenvolver esse perfil profissional, principal 

justificativa para a busca de uma formação universitária, e enriquecê-lo com a 

proposta de formação integral, a IES busca inspiração nos quatro pilares da 

Educação, segundo o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI:  

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a conviver;  

 Aprender a ser. 

Ao endereçar não apenas os pilares da Educação para o século 21, mas também as 

competências e habilidades necessárias para uma atuação consciente e cidadã na 

sociedade contemporânea, o Centro Universitário São Judas Tadeu contribui para a 

formação integral dos estudantes, formação essa que contempla três dimensões: a 

dimensão do indivíduo, a dimensão do cidadão e a dimensão do profissional. 

O alinhamento do eixo profissional com os pilares da Educação para o século 21 

orienta a identidade formativa dos alunos, a qualidade do ensino, a inovação das 

práticas pedagógicas e o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN, segundo a qual deve-se proporcionar aos alunos uma formação 

ampla, diversificada e, ao mesmo tempo, flexível, a fim de propiciar-lhes um amplo e 

irrestrito acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades e 
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competências necessárias ao indivíduo, ao cidadão e ao profissional. É esse 

alinhamento que cria oportunidades para que os alunos, durante seu percurso 

formativo, vivenciem a abordagem de questões e temáticas transversais essenciais 

à sua formação humanística e cidadã, como a multiculturalidade e a pluralidade 

étnico-racial brasileiras, e a educação ambiental. 

Projeto Interdisciplinar (PI), Projeto Transdisciplinar e Laboratório de Aprendizagem 

Integrada (LAI) 

O PI é concebido, como conjunto de atividades estruturadas para promover a 

progressiva autonomia intelectual do aluno, habilidade preconizada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais.  

Organiza-se, assim, a partir de um problema formulado sobre temática 

interdisciplinar, utilizando uma metodologia que leva os alunos a desenvolverem 

competências e habilidades para: identificar, planejar e resolver problemas; abstrair, 

analisar, sintetizar e produzir conhecimentos; levantar e investigar hipóteses; 

aprender com autonomia e atualizar-se permanentemente; trabalhar em equipe; 

analisar cenários e tomar decisões; comunicar-se  oralmente e por  escrito; criar e 

inovar; adquirir conhecimentos sobre a área de estudo e a profissão; buscar, 

processar e analisar informações. Trata-se de uma prática pedagógica que prevê 

uma forma flexível de aprendizagem, pautada no trabalho, ora individual, ora em 

equipe, e capaz de despertar no aluno, pelo desafio da autoaprendizagem, a 

curiosidade e o estímulo à investigação na busca de soluções para assuntos de seu 

interesse, em articulação com os propósitos da formação específica.  

Laboratório de Aprendizagem Integrada (LAI) 

No âmbito da dimensão Projeto de Vida do Ecossistema Anima de Aprendizagem, o 

LAI promove as experiências de aprendizagem decorrentes do eixo de formação 

geral do currículo, suportado pelo apoio de novas tecnologias, tendo como propósito 

formativo mais amplo estudar e debater os principais temas da sociedade 

contemporânea, articulados com as bases teóricas da formação específica, o LAI, ao 

congregar a compreensão de que o conhecimento humano, na atual conjuntura 

social, não pode mais se ausentar das questões emergentes da sociedade 

contemporânea, aufere acréscimos de significado à elaboração do PI pelos 
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estudantes, possibilitando-lhes conectá-lo ao seu Projeto de Vida. Articulam-se, 

assim, dois dos principais pilares que sustentam a proposta educacional do Projeto 

Acadêmico: a melhoria da qualidade das práticas pedagógicas e o compromisso 

social. Os fundamentos, articulação com a proposta curricular, formas de 

operacionalização e avaliação do PI e do LAI estão descritos em manuais e 

regulamentos próprios colocados à disposição da Comunidade Acadêmica. 

Estágios e Trabalhos de Conclusão de Curso 

As políticas de estágio e de prática profissional estão de acordo com as Diretrizes 

Curriculares de cada curso, com a LDB e a legislação vigente. O Centro Universitário 

São Judas Tadeu considera como importante componente curricular, que contribui 

para a formação profissional de nossos alunos, os estágios curriculares (opcionais 

para alguns cursos) e as práticas de ensino (específicas dos cursos de licenciatura), 

os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), os estudos independentes e as aulas 

práticas em laboratórios, agências experimentais, clínicas-escola, farmácias-escola, 

núcleos de práticas jurídicas, incubadoras de negócios etc. Esses componentes 

curriculares variam de curso para curso e são detalhados em cada PPC. 

O objetivo de todas essas iniciativas é, mais uma vez, formar profissionais 

qualificados e capacitados para responder com rapidez às demandas e aos desafios 

de sua área de atuação. A lógica do percurso formativo dos alunos está relacionada 

à concepção das matrizes curriculares e à inclusão da prática interdisciplinar e dos 

demais componentes curriculares nessas matrizes. 

O projeto acadêmico institucional engloba o Estágio Curricular Supervisionado, 

definido no projeto do curso, cujo cumprimento é requisito para a conclusão do curso 

e obtenção do diploma; e o Estágio extracurricular, não obrigatório, que pode ser 

desenvolvido pelo aluno como atividade opcional (Lei nº 11.788, de 25 de setembro 

de 2008). 

O Estágio Curricular Supervisionado é componente acadêmico determinante da 

formação profissional, uma vez que representa a principal oportunidade para o 

discente ampliar, na prática, o que foi estudado. O objetivo geral do Estágio 

Curricular Supervisionado é proporcionar, ao aluno, a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação acadêmica com a realidade 
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organizacional, através da observação e análise do processo prático, e desenvolver 

suas habilidades técnicas, críticas e potencialidades. 

Durante a realização dos estágios, são designados professores, com conhecimento 

necessário e adequado, para a supervisão e acompanhamento do aluno, auxiliando-

o na solução de possíveis problemas técnicos ou de relacionamento decorrentes da 

atividade, com o objetivo de atender ao Plano de Estágio Supervisionado proposto.  

Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso, na forma definida nas Diretrizes Curriculares ou 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, deve ser entendido como um momento de 

síntese e expressão da totalidade da formação profissional.   

É o trabalho no qual o aluno sistematiza o conhecimento resultante de um processo 

investigativo, originário de uma indagação teórica, gerada a partir da prática do 

estágio ou dos trabalhos de investigação elaborados no decorrer do curso. Este 

processo de sistematização deve apresentar os elementos do trabalho profissional 

em seus aspectos teóricos, metodológicos e operativos, dentro dos padrões 

acadêmicos exigidos.  

Atividades Complementares 

As atividades são práticas acadêmicas obrigatórias de múltiplos formatos, com o 

objetivo de complementar a formação do aluno, ampliar o seu conhecimento teórico-

prático com atividades extraclasse, fomentar a prática de trabalho entre grupos e a 

interdisciplinaridade, estimular as atividades de caráter solidário e incentivar a 

tomada de iniciativa e o espírito empreendedor dos alunos. Os alunos podem 

realizar atividades complementares desde o primeiro semestre letivo de sua 

matrícula, até o fim do período máximo de integralização curricular, conforme 

estabelecido no projeto pedagógico. 

As atividades são classificadas, conforme sua natureza, em diferentes categorias: 

eventos como palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas etc.; 

participação em projetos de pesquisa ou de iniciação científica ou tecnológica, 

publicação de produção individual e coletiva, dentre outros; enriquecimento 

acadêmico-pedagógico por meio de atividades de monitoria, matrícula em disciplinas 
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além do currículo do curso, obtenção de prêmios acadêmicos; participação em 

cursos  programas ou projetos de extensão, prestação de serviços comunitários ou 

em empresas juniores; participação em diferentes atividades culturais, esportivas e 

políticas; estágios e experiências profissionais. 

Pesquisa e Iniciação científica 

A produção de conhecimento não é algo que se alcance de um momento para outro, 

refletindo, muitas vezes, anos de investimentos e podendo significar mudanças de 

paradigmas, de políticas institucionais e até da cultura de uma instituição de ensino. 

Nos últimos anos, uma das preocupações dos dirigentes da IES foi consolidar ações 

que pudessem garantir uma ampliação no número de professores integrados ao 

conceito de aprendizagem significativa, buscando o fortalecimento da interatividade 

entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, com foco na realidade social.  

Nesse sentido, o Centro Universitário inseriu, em sua proposta de intenções, 

práticas de pesquisas que, articuladas ao seu PPI, incentivam a realização de 

levantamentos das necessidades locais, regionais e nacionais, fomentando uma 

postura investigativa frente à realidade e contribuindo, assim, para a progressiva 

autonomia do aluno na busca de conhecimentos, por meio do exercício teórico-

prático e de leituras. 

Dessa forma, busca-se favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências 

para o trabalho científico-investigativo em professores e alunos e a conquista do 

reconhecimento externo da IES como instituição que pesquisa e soluciona 

problemas sociais, comunitários e científicos para os quais a sociedade e a 

população necessitam de respostas e soluções urgentes.  

A proposta da Instituição, no que tange à pesquisa, é caminhar com solidez e de 

forma sustentada. Destacam-se, a seguir, as políticas avaliadas e consideradas 

factíveis: 

 orientação e apoio à realização de pesquisa de relevância, aperfeiçoando e 

monitorando os programas da Instituição, através da avaliação interna 

continuada; 
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 fortalecimento dos núcleos de pesquisa na busca de recursos externos aos 

projetos e aumentando as publicações e sua qualidade; 

 expansão da pós-graduação com a implantação de novos programas, à 

medida em que as metas de produção científica forem sendo atingidas; 

 estímulo à publicação de trabalhos realizados e a participação de professores 

e alunos em eventos científicos institucionais, nacionais e internacionais; 

 incorporação da cultura da pesquisa ao currículo, por meio dos Projetos 

Interdisciplinares, estágios e trabalhos de conclusão de curso; 

 participação no orçamento institucional com o objetivo de garantir o apoio, o 

aperfeiçoamento e a manutenção da pesquisa em nível de excelência no que 

se refere à infraestrutura de laboratórios, à biblioteca, viabilidade de parcerias 

e associações interinstitucionais nacionais e internacionais para o 

fortalecimento dos projetos da Instituição. 

O Centro Universitário tem por finalidade estimular a produção intelectual dos 

professores e alunos, resultante das atividades acadêmicas institucionais, exortando 

à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico na Instituição, em consonância com as 

Políticas de Extensão, de Pesquisa e de Pós-Graduação da Instituição.  

Cabe à Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) analisar e validar os projetos de 

pesquisa e iniciação científica apresentados pela comunidade acadêmica. A 

Instituição busca incentivar a produção e a difusão da produção acadêmica por meio 

de fóruns/eventos de trabalhos interdisciplinares, eventos específicos dos cursos e 

fomento à participação em congressos e publicações científicas. A IES possui 

política, aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE – de 

subvenção para participação em eventos acadêmicos e para publicações 

(publicação de artigos), que contempla docentes e discentes.  

Ao implementar o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, que se pautou no 

estímulo à investigação científica e tecnológica na Instituição, por meio de seleção 

anual (via edital) para a concessão de bolsas e recursos aos projetos de pesquisa, 

reafirma seu papel formativo, junto a docentes e discentes, pois busca contemplar 

alunos com potencial e interesse reais em participar de atividades de pesquisa, sob 

a coordenação de professores qualificados.  
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A Instituição objetiva a criação e consolidação dos grupos de pesquisa em 

articulação com programas de extensão, na perspectiva do fortalecimento das ações 

desenvolvidas e da interlocução ensino – pesquisa – extensão, potencializando a 

missão institucional e a inserção no contexto regional. Os projetos de pesquisa 

desenvolvidos até então têm sido realizados com recursos próprios ou acrescidos do 

subsídio de órgão de fomento externo, como a FAPESP.  

São oito os projetos de Pesquisa desenvolvidos na IES em 2018, com bolsa 

discente, bolsa docente e insumos financiados pela Instituição (ver tabela abaixo). 

Tabela 8 - Projetos financiados pela IES (bolsa discente, docente e insumos) 
Curso PROJETO 

Arquitetura e 
Urbanismo 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Como o mobiliário urbano pode ajudar o pedestre a (con)viver na cidade 

Medicina 
Veterinária 

Pesquisa radiográfica e prototipagem rápida objetivando reconstrução de 
estruturas em membro torácico de preguiça-comum (Bradypus variegatus) 

Gastronomia Em busca dos sabores caiçaras 

Direito Desafios da judicialização da saúde no Brasil e o equacionamento da questão 
na Baixada Santista 

Medicina 
Veterinária 

Avaliação ultrassonográfica do diâmetro da bainha do nervo óptico em cães 
submetidos à dos níveis de dióxido de carbono 

Cinema e 
Audiovisual Olhar caiçara no Curta Santos 

Direito Implementação do princípio da reparação integral no gerenciamento de 
áreas contaminadas no Estado de São Paulo: desafios e perspectivas 

Medicina 
Veterinária 

Intoxicação alimentar em pequenos animais: uma visão dos 
proprietários/cuidadores 

Fonte: coordenadoria de Pesquisa e Extensão 
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Programa de Iniciação Científica (PIC)  

A iniciação científica é um processo que permite introduzir os estudantes de 

graduação na pesquisa científica. O Programa coloca o aluno desde cedo em 

contato direto com a atividade científica e permite engajá-lo na pesquisa. Voltado 

para o aluno de graduação e servindo de incentivo à formação de novos 

pesquisadores, privilegia a participação ativa de alunos em projetos de pesquisa 

com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada, individual e 

continuada. 

São seus objetivos específicos: 

 Despertar vocações para a ciência e incentivar talentos potenciais na 

graduação; 

 Proporcionar a iniciação ao método científico, nas técnicas próprias de cada 

área e o desenvolvimento da criatividade na ciência, mediante orientação de 

pesquisador qualificado. 

Programa de Iniciação Tecnológica (PIT) 

Por pesquisa tecnológica entende-se a pesquisa focalizada e contextualizada na 

aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos e que se orienta para a 

geração, o desenvolvimento, a adaptação, o aperfeiçoamento, a avaliação ou a 

inovação de tecnologias e aplicativos.  

O Programa de Iniciação Tecnológica (PIT) do Centro Universitário tem por objetivos 

específicos: 

 Estimular o interesse pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mediante 

participação em projetos orientados por professores pesquisadores 

qualificados;  

 Proporcionar ao aluno ver e entender o mundo sob a ótica da ciência, do 

desenvolvimento tecnológico e da inovação.  

São incentivados projetos de investigação de caráter inter e multidisciplinar, 

preferencialmente relacionados aos diversos interesses regionais e institucionais, e 

que visem à melhoria da qualidade de vida da população, assim como ao 
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desenvolvimento artístico, cultural, científico e tecnológico e à promoção da 

sustentabilidade.  

Os projetos são selecionados mediante inscrição, via Edital, publicado anualmente. 

São considerados elegíveis projetos propostos por professores com vínculo 

empregatício com a IES e que possuam a titulação mínima de Mestre. 

Os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação tecnológica, 

bacharelado ou licenciatura da Instituição, quando selecionados por professores 

com pesquisas aprovadas, podem participar do programa como bolsistas ou no 

desenvolvimento de atividades específicas, computadas posteriormente como 

Atividades Complementares de Graduação.  

Extensão 

As atividades de extensão do Centro Universitário estão implantadas por meio de 

atividades nas seguintes modalidades:  

 Programas: conjuntos de projetos de extensão de caráter orgânico-

institucional, com clareza de diretrizes e orientados a um objetivo comum, 

articulando projetos e outras ações existentes, inclusive de pesquisa e de 

ensino.  

 Projetos: conjuntos de ações processuais e contínuas, de caráter educativo, 

social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo definido e prazo 

determinado. 

 Cursos: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico e/ou 

prático, presencial, semipresencial ou a distância, planejadas e organizadas 

de modo sistemático, com carga horária definida (mínima de 8 horas) e 

processo de avaliação formal. 

 Eventos: ações que implicam na apresentação e exibição pública e livre, ou 

com público específico, do conhecimento ou produto cultural, científico e 

tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela IES.  

 Prestação de serviços: atividades de transferência à comunidade do 

conhecimento gerado e instalado na IES, ou contratado por terceiros 

(comunidade ou empresa).  
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 Publicações e outros produtos acadêmicos: publicações e produtos 

acadêmicos decorrentes das ações de extensão para difusão e divulgação 

cultural, científica ou tecnológica. 

Os cursos de graduação, graduação tecnológica e licenciatura do Centro 

Universitário desenvolvem, em diversas áreas do conhecimento, ações de cunho 

educativo, social, cultural, científico e tecnológico, em atividades de orientação, 

atendimento, informação, socialização de conhecimentos, capacitação e 

sensibilização quanto a temáticas relevantes em nossa sociedade.  

Essas ações propiciam a constituição de espaços formativos, de aprendizagem 

significativa para a comunidade acadêmica, onde têm oportunidade de debater, 

construir e consolidar conhecimentos em um movimento contínuo de trocas e 

aprendizagens mútuas, aperfeiçoando competências e habilidades interpessoais e 

específicas, por meio do contato com realidades as mais diversas, contribuindo para 

sua formação cidadã, acadêmica e profissional. 

Além disso, as ações de Extensão propiciam a possibilidade de se trabalhar em rede 

com outras instituições, fortalecendo junto a elas a atuação da IES ao somar 

esforços, integrar e propiciar a interação com a sociedade. 

A Extensão também está presente em todos os cursos da IES, promovendo e 

apoiando iniciativas que permitam o desenvolvimento contínuo da articulação do 

ensino com a pesquisa, envolvendo discentes, docentes e comunidade. Professores 

e equipes de suporte trabalham na construção de condições favoráveis para a 

produção e compartilhamento do conhecimento, entabulando ações que visem a 

formação do profissional cidadão em sua atuação, seja no âmbito acadêmico ou 

comunitário.  

São ofertados cursos de curta duração, que podem ser criados e organizados pelo 

próprio Centro Universitário ou integrar programações de terceiros, desde que 

previamente analisadas e integradas à proposta da Instituição. Caracterizam-se pela 

diversidade dos temas, pelo tempo a ele dedicado e a conjunção entre interesse e 

disponibilidade de seus participantes. São ofertados para atender a demandas 

identificadas nas mais diversas áreas, e também constituem oportunidade de 
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vivenciar experiências, conhecer novos temas e aprofundar e/ou atualizar 

informações. 

O Centro Universitário desenvolve, em suas ações extensionistas, atividades de 

transferência à comunidade do conhecimento gerado e instalado na Instituição. 

Essas relações se caracterizam pela gratuidade, na maioria dos casos, ou pela 

oferta do serviço a baixo custo. 

Além das atividades de assessoria, consultoria e cooperação interinstitucional e/ou 

internacional desenvolvidas pelos cursos, destacam-se na IES os diversos 

atendimentos oferecidos à comunidade acadêmica e à comunidade externa, tais 

como: 

 

Assistência Jurídica  

No Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é desenvolvido o estágio supervisionado de 

prática jurídica, a partir do sétimo semestre do curso, e tem por escopo qualificar o 

aluno do curso de Direito para o exercício profissional, propiciando-lhe o 

aprendizado das práticas jurídicas e da ética profissional, por meio do Escritório 

Modelo que funciona como um escritório de advocacia, oferecendo atendimento 

jurídico e assistência judicial à população carente de Santos e região metropolitana, 

conforme a demanda.  

Centro Médico Veterinário 

O Centro Médico Veterinário do Centro Universitário realiza atendimentos para a 

comunidade acadêmica e para os moradores do entorno; a clínica é aberta à 

comunidade e atende de segunda a sábado. Conta com salas de aula de patologia, 

necropsia e é equipado com diversos equipamentos voltados para a simulação. No 

espaço são atendidos cães, gatos e outros animais.  

 

Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres – CEPTAS 
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O CEPTAS tem como objetivo promover a reabilitação de animais da fauna costeira 

e da Mata Atlântica e a capacitação de alunos de graduação de diversos cursos. 

Possui setores diferenciados como sala de neonatologia e de descontaminação, 

para procedimentos de limpeza de animais acometidos por petróleo e derivados. 

 

Espaço Saúde 

O Espaço Saúde teve início no ano de 2006, a partir do entendimento de que as 

propostas curriculares dos cursos preconizavam a educação como um processo 

dinâmico, vivo, contínuo e interdisciplinar de construção de conhecimento, 

permitindo, portanto, a integração dos cursos das Faculdades de Saúde da IES que 

incluem a Biomedicina, Enfermagem e Estética. Hoje, o Espaço Saúde, mantém 

uma enfermeira que presta atendimentos de Urgência e Emergência, destinado aos 

alunos, colaboradores e visitantes. 

 

Anima Lab 

O Anima Lab é um espaço amplo de aprendizado e prototipagem, que conta com 

laboratórios modernos e com espaços para a criação e elaboração de projetos em 

diferentes campos do conhecimento. O espaço conta também com a participação de 

startups apoiadas pelo Grupo Anima. Desde o segundo semestre de 2017, o 

Dínamo abriu suas portas para a utilização gratuita de seus laboratórios maker, com 

destaque para o suporte de demandas para a idealização, modelagem e produção 

dos produtos a partir de impressão 3D. 

Núcleo Experimental de Produção Audiovisual – NEPAV  

Proposto em 2011, sua primeira formação organizada passou a acontecer no final 

do mesmo ano. Conta com uma equipe de alunos/estagiários e alunos voluntários 

que queiram participar do projeto. A seleção é realizada por meio da análise de 

currículo e entrevista com a coordenação. O objetivo é proporcionar aos alunos 

oportunidade de produzir trabalhos em todos os processos de produção, 

aumentando a experiência, a vivência prática, sob supervisão de professores e 

profissionais capacitados. Focalizado na sua principal característica de 
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experimentação, o NEPAV busca desenvolver novas técnicas e criar projetos 

paralelos a proposta pedagógica do curso, que possam agregar à formação dos 

discentes.  

Brinquedoteca 

Neste espaço, os futuros licenciados poderão ampliar seus conhecimentos teórico-

práticos a respeito do desenvolvimento infantil, reconhecendo a diversidade de jogos 

(simbólicos e de regras), suas características e contribuições para o 

desenvolvimento psicomotor, cognitivo e sócio-afetivo da criança. Em contato com 

as crianças de diferentes faixas etárias, recebidas neste espaço de ludicidade, 

poderão apurar suas técnicas de observação do brincar, do diálogo, da intervenção 

e interação com o universo infantil de uma forma mais sistematizada.  Atende os 

filhos de alunos e professores que utilizam os espaços, sob supervisão, durante o 

período de aulas. 

Os professores dos cursos, no trabalho de supervisão das atividades desenvolvidas 

pelos alunos da graduação, encontram na Brinquedoteca uma possibilidade de 

aprimoramento de seu fazer cotidiano e de sua formação como docentes-

pesquisadores, na medida em que se torna viável, por meio do trabalho ali 

desenvolvido, pensar práticas investigativas que favoreçam a produção de 

conhecimento no âmbito da ciência da Pedagogia, o que promove a necessária 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão.  

Grupo de Teatro Universitário 

O Grupo de Teatro Universitário tem por objetivo envolver professores, funcionários 

e acadêmicos da Instituição em atividades de caráter artístico, cultural e comunitário, 

estimulando-os à integração social e oportunizando aos profissionais e acadêmicos 

a atuação como elementos transformadores da sociedade. O Grupo já fez 

intervenção no próprio pátio da IES, apresentou-se no auditório e também fez uma 

participação no Festival de Cenas Teatrais de Santos, que acontece, 

tradicionalmente, na cidade há 21 anos, indo ao encontro da população como forma 

de integração com a sociedade. 
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Educação para a Sustentabilidade 

Participar do debate sobre sustentabilidade, do ponto de vista do Projeto Acadêmico 

significa, para o aluno, investigar e entender a natureza, as causas, os objetivos, as 

limitações e a relevância que ela assume nos contextos econômico, político, social, 

cultural, filosófico, científico, tecnológico e ambiental da atualidade, bem como as 

implicações desses contextos, no futuro. A sustentabilidade, compreendida como um 

tema transversal, aborda temas diversos (condição humana, economia global, 

relações de trabalho, concentração de riquezas, globalização da pobreza, violência, 

exclusão social, consumismo, produção de novas tecnologias, conduta ética, 

relações étnico-raciais, cultura indígena, cultura africana, cultura afro-brasileira, 

questões ambientais etc.), encontra na educação uma força central.  

 

Projeto de Vida   

Como visto, a formação de pessoas autônomas, engajadas, produtivas e atuantes 

representa um desafio para as instituições educacionais em todo o mundo. No 

Brasil, particularmente, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 expôs claramente 

que o objetivo principal da educação é a formação integral do educando, 

considerando, para além do seu desenvolvimento como pessoa, a sua atuação 

cidadã e a sua qualificação para o trabalho.  

O Projeto de Vida, no contexto do Ecossistema Ănima de Aprendizagem, é um 

conjunto de ações pedagógicas que abordam conteúdos essenciais para o 

desenvolvimento do protagonismo social no contexto do século 21, em íntimo 

diálogo com os desafios do mundo contemporâneo e com os propósitos de formação 

expressos, por decorrência, no Projeto Acadêmico e nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos.  

Em seu escopo conceitual, o Projeto de Vida, no currículo, pretende ainda estimular 

a construção de componentes favorecedores de percursos formativos que não 

dependam tão somente das instituições e dos educadores para se constituir, mas 

que formem uma rede de relações em que a figura do educando ocupe o centro das 

ações.  
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Por essa razão, o percurso do Projeto de Vida é orientado pelo objetivo de fazer com 

que cada educando construa, ora por meio de escolhas próprias, ora por meio de 

sugestões, um encadeamento de atividades formativas que o conduza a um 

processo de constante desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

Para que o Projeto de Vida consiga endereçar a formação integral dos estudantes, 

na perspectiva de se constituírem itinerários formativos que abordem conteúdos 

essenciais para o desenvolvimento do protagonismo social no contexto do século 

21, estruturou-se um complexo temático configurado por um conjunto de oito (8) 

temas capazes de captar dimensões significativas de determinados fenômenos 

extraídos da realidade e da prática social e profissional: Identidade, Diversidade, 

Comunicação, Colaboração; Criatividade e Inovação, Pensamento Crítico e 

Resolução de Problemas e Planejamento e Gestão. 

Planos de Ensino 

Os Planos de Ensino elaborados e apresentados pelos professores do Unimonte 

contém: Objetivos, Metodologias de Ensino, Critérios e Datas das Avaliações 

distribuídos ao longo do ciclo semestral, Conteúdo Programático detalhado e com as 

datas das aulas do semestre, bem como a Bibliografia da Disciplina. 

 
 
 

Dimensão 4 - Comunicação com a Sociedade  
 

Para manter a comunicação da IES com a sociedade é levado em conta o público-

alvo de cada ação para definir quais os meios de comunicação serão utilizados nas 

iniciativas. As plataformas mais comuns utilizadas pela IES são: rádio, redes sociais, 

sites, busdoor, anúncios em vans, revistas, jornais impressos, eventos open-house, 

mensagens de texto (SMSs), ações de rua, mala direta, e-mail marketing, outdoor e 

mídia digital.  

No que se refere às estratégias utilizadas, existem particularidades de campanha 

para campanha, para que sejam definidas as melhores estratégias na escolha de 
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cada meio e são relacionadas ao perfil de público, tiragem, audiência, investimento 

necessário, orçamento, entre outros, são definidas segundo os critérios abaixo: 

a) Jornais Impressos: escolhidos para divulgar produtos e iniciativas visando 

grande visibilidade junto ao público de massa. Destacam as principais 

informações e chamada para tomada de ação; 

b) Televisão: atualmente vem sendo muito pouco utilizada em virtude do alto 

valor praticado para anúncios neste meio; 

c) Revista: escolhida para receber anúncios e comunicações mais direcionadas 

para um perfil de público que acompanha a publicação. Geralmente anúncios 

para revista são maiores e conseguem trazer mais detalhes sobre o assunto a 

ser divulgado; 

d) Busdoor: meio utilizado para tornar mais conhecido determinado serviço ou 

produto. Por suas características, anúncios de busdoor têm poucas 

mensagens e convite para tomada de ação; 

e) Outdoor: pouco utilizado pela instituição em virtude do alto valor praticado 

para anúncios neste meio e por não ser tão estratégico para chegada da 

mensagem em nossos principais público-alvo; 

f) Sites: são utilizados sites temáticos, além do institucional, para trazer 

informações mais detalhadas sobre os serviços e produtos destacados nestes 

ambientes. É o ponto de destino para as chamadas feitas em peças utilizadas 

em outros meios de comunicação; 

g) Redes Sociais: usadas para divulgar mensagens relacionadas a um 

determinado tema e promover relacionamento com o público; 

h) Mala Direta: utilizada para comunicações mais direcionadas, com mensagens 

altamente importantes para o conhecimento do destinatário, como por 

exemplo avisos sobre período de matrícula, ou algum evento acadêmico 

específico dos cursos; 

i) Eventos: dependendo da iniciativa a ser divulgada, são realizados eventos, 

como palestras e seminários, para buscar reunir o maior número possível de 

pessoas dentro do perfil que desejamos atingir. Além dos objetivos 

Acadêmicos, podem visar tanto a captação, quando a fidelização ou o 

relacionamento; 
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j) Promoção de Rua/ Intervenção Urbana: ações promocionais e de rua são 

utilizadas para envolver o público geral acerca de um determinado tema. 

Procura-se, neste tipo de ação, grande visibilidade e alcance para o serviço 

que está sendo veiculado; 

k) Rádio: é utilizado para enaltecer iniciativas que possam atender a um público 

heterogêneo; 

l) Mídia indoor (shopping, metrô, ônibus, restaurantes, prédios comerciais, 

aeroporto...): para ter abrangência e visibilidade em alguns assuntos 

específicos, são utilizados televisores da Rede Elemidia para divulgar ações. 

Estas TVs estão instaladas em grandes prédios comerciais, supermercados, 

shoppings e em outras áreas com grande fluxo de pessoas; 

m) Mídia online (links patrocinados, redes de conteúdo, mídia display - banner): 

pelo fato do público-alvo da IES ser utilizador dos meios digitais, investir em 

mídia online é condição básica para divulgarmos nossas atividades, além de 

que as plataformas digitais permitem a mensuração do retorno sobre a mídia 

utilizada.  

No que se refere à avaliação da eficiência do meio utilizado na comunicação com a 

sociedade, em mídia online, a IES trabalha com uma agência digital do próprio grupo 

in house do qual fazemos parte, que gerencia as campanhas de links patrocinados e 

de anúncios em redes sociais como o Facebook. A partir desse meio, a IES 

consegue ter acesso a relatórios de desempenho sobre a ação realizada, a 

quantidade de pessoas atingidas e interessadas e o alcance da mensagem 

divulgada. Porém, no que diz respeito a meios offline, a medição da eficiência 

ocorre, sobretudo, pelo cruzamento de informações como “período em que a ação 

foi realizada” versus “quantidade de pessoas atingidas que realizaram a ação 

desejada pela IES”, mensurações estas feitas tanto pelo time interno de marketing 

da IES, quanto também pela agência in house do grupo do qual fazemos parte. 

Com relação aos documentos sugeridos pela Portaria Normativa nº 40 de 29 de 

dezembro de 2010 (art. 32), uma das principais legislações do MEC para a 

Educação Superior, são disponibilizados no site da Instituição: 

a) Projeto Pedagógico dos Cursos e componentes curriculares, sua duração, 

requisitos e critérios de avaliação;  
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b) Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou 

Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao MEC;  

c) Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, 

relacionados à área do curso, política de atualização e informatização, área 

física disponível e formas de acesso e utilização;  

d) Descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios, 

equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes de informação.  

Periodicamente o setor de Comunicação aciona cada setor responsável para 

verificar se são necessárias atualizações e providencia, quando for o caso, a 

atualização da documentação no Portal da IES, que tem acesso a todos os alunos 

matriculados. 

A IES possui, ainda, um profissional dentro da própria instituição, atuando no setor 

de Comunicação e Marketing. Este profissional conduz também ações de assessoria 

de imprensa, como o desenvolvimento de releases, relacionamento com a Imprensa 

e cobertura de eventos. Junto com este trabalho, também promovemos a clipagem 

impressa para captar e monitorar todas as ocorrências do Centro Universitário em 

meios de comunicação destes gêneros, mensurando-os mensalmente. O mesmo 

vale para o meio digital, a partir do uso de uma ferramenta específica de 

mensuração e levantamento de dados relativos à marca São Judas em sites e redes 

sociais.  

No que se refere à comunicação com o mercado e sociedade civil (Sindicatos, 

Organização dos Estudantes, outras IES ou Escolas de Ensino Básico, Indústrias, 

Lojas, Hospitais, etc), é realizada por meio da atuação de uma equipe comercial, 

composta por 4 colaboradores. Tal setor, que está integrado ao núcleo de marketing 

e comunicação, é responsável por fazer visitas, estabelecer parcerias e transmitir 

informações que passam a ser relevantes para as empresas e instituição. Além 

disso, a direção da IES também possui agenda de relacionamento com o mercado.  

A IES se comunica com o governo por meio do envolvimento direto de sua Reitoria 

e, também, da Diretoria de Campus da instituição. Quando necessário, o setor de 

Marketing e Comunicação também atua no sentido de facilitar o contato com 

algumas esferas do Governo.  
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Dimensão 9 - Políticas de Atendimento ao Discente da Instituição  
 

Acompanhamento dos Egressos  

O Centro Universitário São Judas vem buscando alternativas capazes de influenciar 

no campo de atuação dos profissionais que ele forma, não só através do ensino 

como também por meio da produção de conhecimento sobre a realidade na qual 

esses profissionais atuarão e sobre as formas e procedimentos para realizar essa 

atuação.  

Dessa maneira, avalia continuamente os resultados sociais de sua atividade, 

entendendo que o planejamento de um currículo de curso pode, com essas 

condições, ser continuamente reorientado para a obtenção de resultados sociais 

significativos, visando garantir o atendimento às exigências mercadológicas, para 

que o egresso possa ser absorvido no seu campo profissional. Avaliar o que ocorre 

fora do ensino escolar e depois dele pode auxiliar na obtenção de maior clareza 

sobre como a escola - especialmente a Instituição - está contribuindo na resolução 

dos problemas sociais, na sua manutenção ou no seu aumento.  

O processo de formação acadêmica nos cursos de graduação levará a algum tipo de 

exercício profissional de modo gradual, desde o início do curso. Pretende-se 

constituir em objeto de estudo a relação entre aquilo que é feito durante o curso e o 

que é realizado pelo aluno após sua saída do curso e ingresso no mercado de 

trabalho. O curso determina o perfil profissional do concluinte a ser construído, mas 

também sofre as influências dos profissionais por intermédio dos alunos. É evidente 

a influência da qualidade de um curso na vida profissional de um egresso, mas é 

preciso lembrar que a imagem do curso também vai ser refletida no sucesso ou 

insucesso do mesmo. 

O ex-aluno possui dois tipos de informações imprescindíveis à avaliação do ensino, 

a partir de dados externos a IES: a formação acadêmica (o que ele diz e faz é uma 

das melhores evidências sobre os resultados do ensino) e o exercício profissional 

(quem o realiza é o próprio ex-aluno). Os egressos são questionados sobre 

participação em atividades de iniciação científica, de extensão, monitoria e avaliam o 

que lhes foi exigido durante o curso e as atividades práticas. Avaliam, ainda, a 
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estrutura física do Centro Universitário e opinam sobre a contribuição dos estudos 

realizados na Instituição para a sua entrada no mercado de trabalho e o seu sucesso 

profissional. Nesse sentido, os ex-alunos destacam a contribuição dada pelo curso 

para a reflexão sobre a realidade e o desenvolvimento de competências. 

O acompanhamento do egresso é considerado como uma das principais alavancas 

de transformação da IES, a partir da organização interna do Núcleo de Carreiras, 

com uma função de agregar alunos e, por intermédio de sua alocação no mercado 

de trabalho, acompanhar sua trajetória no mercado profissional. 

 

Formas de Ingresso  

Para o aluno ingressar no Centro Universitário São Judas Tadeu, ele se submete ao 

processo seletivo (obedecendo a critérios, prazos e regras descritos no edital), ou 

apresentando diploma de curso superior em outra graduação, ou através de 

transferência proveniente de cursos autorizados ou reconhecidos, mantidos por 

instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, com as necessárias 

adaptações curriculares, em cada caso. 

 

Programa de Apoio Financeiro 

A IES visando ao apoio financeiro aos seus alunos disponibiliza os seguintes 

programas de bolsas de estudo e formas de financiamento: 

 

Programa Universidade para todos - PROUNI 

Programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudos em 

instituições de educação superior privadas a estudantes de baixa renda sem diploma 

de nível superior. Para concorrer às bolsas, o aluno precisa ter prestado o Enem, 

além de ter renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos, dentre outros 

requisitos. 

Crédito Universitário PRAVALER 
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O crédito universitário PRAVALER é um programa privado de financiamento 

estudantil fornecido pela empresa Ideal Invest e implantado em parceria com a IES, 

que permite ao estudante financiar seu curso de Graduação em até o dobro do 

tempo de duração do mesmo. O estudante precisa estar regularmente matriculado, e 

se inscrever pelo site do PraValer.  

Financiamento Estudantil (FIES) 

O Programa de Financiamento Estudantil (FIES) foi criado pelo Governo Federal em 

1999 para oferecer aos alunos mais uma opção de financiamento dos estudos, 

dando prioridade àqueles que têm situação econômica menos privilegiada. O Centro 

Universitário São Judas Tadeu é uma das instituições de ensino superior 

credenciada ao programa.  

Políticas de acesso 

Incorporando o entendimento de que o acesso ao ensino de qualidade é condição 

essencial para a superação das desigualdades sociais, a IES tem buscado criar 

políticas que facilitem o acesso à educação superior, criando condições 

institucionais de atendimento ao discente, incentivando e apoiando iniciativas 

próprias e da Mantenedora, com um extenso e variado programa de bolsas (Bolsa 

Reconhecimento por Desempenho, Bolsa Monitoria, Bolsa de Iniciação Científica).  

Políticas de permanência  

O Centro Universitário assume uma responsabilidade ampliada na promoção da 

inclusão social, entendendo como seu compromisso assegurar não apenas o 

acesso, mas a permanência e a possibilidade de conclusão dos estudos no período 

regimental. 

A IES entende que a formação integral dos educandos implica no desenvolvimento 

contínuo de um conjunto de habilidades e competências consideradas necessárias à 

sua futura atuação como cidadão e como profissional. Uma vez que esse 

desenvolvimento é processual, a formação inicial – a graduação, seja na modalidade 

de bacharelado, licenciatura ou graduação tecnológica – é considerada apenas a 

primeira etapa de um desenvolvimento social e profissional permanente. Essa 
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perspectiva de desenvolvimento exige a compreensão de que a sua construção 

implica um processo de educação continuada. 

Além disso, é importante considerar o aspecto dinâmico do conhecimento, o qual 

exige momentos de reciclagem, aperfeiçoamento e novas aprendizagens. Nesse 

sentido, a instituição toma para si a responsabilidade de levar seus alunos a 

aprender continuamente e de oferecer a eles opções adequadas ao seu percurso 

formativo, motivo pelo qual a educação continuada integra o conjunto de princípios 

que norteia a formação dos alunos. 

Para que esses objetivos sejam atingidos, o Centro Universitário São Judas Tadeu 

vem se consolidando na oferta de cursos de pós-graduação lato sensu há mais de 

uma década, sempre tendo como referência a demanda da Baixada Santista, região 

com forte vocação para turismo, cultura, comércio, construção civil, logística, 

indústrias químicas e petrolíferas, negócios marítimos e internacionais, saúde, meio 

ambiente e educação.  

Esses cenários vêm trazendo à Baixada Santista uma nova perspectiva de 

desenvolvimento e crescimento, transformando o perfil socioeconômico da região, 

aumentando a demanda por novos postos de trabalho e perfis profissionais e, 

consequentemente, provocando mudanças na matriz educacional e de formação 

profissional da região. As mudanças mais radicais poderão acontecer principalmente 

em áreas de meio ambiente, logística, administração municipal e portuária, comércio 

exterior, negócios em geral, saúde e educação. 

Com base nesses fatores, a IES vem aprimorando a oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu e de extensão, criando novas possibilidades para a educação 

continuada por meio de cursos e programas abrangentes que atendem às 

demandas regionais atuais de especialização e aperfeiçoamento. 

A definição das áreas do conhecimento mais relevantes orientou a elaboração do 

planejamento da Pós-Graduação, que contempla um contínuo processo de revisão e 

aperfeiçoamento dos cursos existentes e o desenvolvimento de novos cursos que 

atendam às necessidades de competências técnicas, gerenciais e comportamentais 
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emergentes, pautados pela análise crítica da realidade e pela inovação dos 

processos pedagógicos. 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

Ouvidoria 

A iniciativa de se criar uma Ouvidoria é uma demonstração do engajamento do 

Centro Universitário em um processo mais democrático, com o objetivo de valorizar 

a comunidade e viabilizar a inclusão de todos os envolvidos no contexto acadêmico, 

melhorando as relações interpessoais e profissionais, na dinâmica do dia-a-dia, 

oferecendo à comunidade acadêmica e/ou externa um constante canal de 

interlocução que lhes garanta o direito de manifestação sobre os serviços prestados 

pela IES. A Ouvidoria busca identificar alternativas, quando cabível, para a solução 

das demandas, mediar conflitos e atuar na facilitação dos diálogos, encaminhar as 

demandas às áreas responsáveis para o seu tratamento, guardando a 

confidencialidade e o sigilo necessários, acompanhar o tempo de atendimento das 

demandas, buscando sua agilização, analisar as repostas recebidas das áreas 

responsáveis, informar sobre o andamento das demandas e seus resultados, além 

de emitir recomendações para a melhoria da gestão e dos processos da Instituição. 

No link “Fale Com a Gente”, por e-mail e pelo Call-Center, na mediação de conflitos 

entre a comunidade e a instituição, procurando personalizar o atendimento ao 

usuário, as opções de atendimento são: “Biblioteca”, “CAA – Atendimento ao Aluno”, 

“Marketing e Comunicação”, “Pós-graduação”, “Boleto-Recuperação de Débito”, 

“Vestibular”, “Bolsas e Financiamentos”, “Eventos”, “Núcleo de Carreira”, “Parcerias 

educacionais”, “Transferência”, “Retorno e Obtenção de Novo Título” e, para a 

Ouvidoria as opções são: “Reclamações/Críticas” e “Sugestões e Elogios”. Assim, à 

Ouvidoria é conferida a tarefa de interpretar as demandas de forma sistêmica, para 

delas inferir eventuais oportunidades de melhoria dos serviços e, em nome desses, 

sugerir mudanças.  

O Setor de Relacionamento, assim que recebe as informações de alunos, gerencia o 

processo para coordenadores e líderes de áreas, além de manter informados os 

diretores e reitoria de todos os pontos críticos apontados e também sugestões e 
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ideias de alunos, ex-alunos e público em geral que possam alimentar o processo. 

Todos os setores da instituição são integrados, e realizam reuniões periódicas sobre 

questões de atendimento, o objetivo traçado pelo setor é o de responder aos 

questionamentos em um prazo máximo de 48h, nesse canal (“fale com a gente”) o 

sistema está segmentado em “alunos”, “ex-alunos” e “público externo”, durante 2018 

foram realizados atendimentos conforme dados da tabela abaixo. 

Tabela 9 – Evolução dos números de atendimento  
 2016 2017 2018 

Senhas atendidas 36.204 28.669 26.397 

Atendimento telefônico 44.557 29.919 31.396 

Protocolos 44.099 62.110 67.140 

Chat 396 901 965 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

Onde* - Item não levantado no período.  

Além disso, a comunidade acadêmica tem acesso aos diretores, coordenadores de 

área por meio de reuniões mensais com os representantes de turmas, diretores, 

vice-reitor e reitor, pelos diversos canais oferecidos pela IES, seja pessoalmente, por 

e-mail ou por telefone. 

Infraestrutura e Pessoal 

Os espaços físicos utilizados pelos cursos possuem infraestrutura adequada que 

atende as necessidades exigidas pelas normas institucionais, diretrizes do curso e 

órgãos oficiais de fiscalização pública. A infraestrutura compõe-se dos seguintes 

espaços: Salas de aula, Instalações administrativas, Instalações para docentes do 

curso, Instalações para as coordenadorias de curso, Laboratórios, Auditórios, 

Equipamentos (acesso a equipamentos de informática pelos docentes e discentes), 

Recursos audiovisuais e multimídia, Internet, Serviços (manutenção permanente - 

preventiva e corretiva das instalações físicas). Além disso possui pessoal adequado, 

tanto de gestão, quanto técnico-administrativo e corpo docente adequado para o 

exercício de suas atividades acadêmicas, administrativas e de apoio. 

 

Dimensão 5 - Políticas de Pessoal 
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Critérios de seleção e contratação 

A seleção do corpo docente é feita por meio de análise curricular, entrevista e aula 

teste perante uma banca composta por membros da Instituição, um do setor de 

Gestão de Pessoas, o coordenador do Curso e um professor da área convidado, 

quando o candidato, demonstra competência didática e conhecimento na área 

específica. 

O processo de admissão estabelece distinção quanto às categorias funcionais, no 

que concerne a professores graduados, especialistas, mestres e doutores. Além da 

titulação - ampliando cada vez mais o seu quadro de mestres e doutores - a 

Instituição também valoriza o trabalho do docente que apresenta experiência 

profissional tanto no magistério como fora dele. Na tabela abaixo é apresentado a 

evolução do número de docentes nos 2 últimos anos. 

Tabela 100 – Número de Docentes 
 2017 2018 

Número de Docentes 204 179 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

O enquadramento dos Docentes é realizado de acordo com sua titulação, nos níveis 

estabelecidos no Plano de Carreira Docente, que é aprovado pelo Ministério do 

Trabalho (DOU 08/04/2010 – Portaria 46) e fica disponível em sistema on line (SOL 

– professor) para consulta dos docentes.  

Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho 

Para que possam promover o desenvolvimento permanente da educação, 

modernizar suas práticas pedagógicas (nas quais se incluem também as práticas 

avaliativas), investigar metodologias inovadoras de aprendizagem e cumprir sua 

função de facilitadores das aprendizagens dos alunos, professores e coordenadores 

passam por processos contínuos de formação e de capacitação, oferecidos pela 

própria instituição.  

 

São diversas as exigências institucionais em relação a seus professores: 

 competências renovadas; 
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 maior qualificação; 

 atitude interdisciplinar; 

 utilização de novas tecnologias de comunicação e informação; 

 domínio do conhecimento contemporâneo e aplicação desse conhecimento 

na solução de problemas; 

 capacidade de integrar os conteúdos de sua disciplina com os conteúdos de 

outras disciplinas e com o contexto curricular e histórico-social. 

Essas exigências, porém, só podem ser atendidas caso sejam reformuladas as 

concepções sobre formação de docentes no ensino superior. A formação em serviço 

deve ser contínua, ancorada teoricamente e contextualizada. 

Assim, em sua política de apoio à melhoria da qualidade do ensino da graduação e à 

capacitação dos docentes que nela atuam, a IES se compromete a: 

 incentivar a formação de pesquisadores e o desenvolvimento de pesquisas 

que reforcem as competências educacionais da instituição, através do 

fomento a projetos de pesquisa dos professores dos cursos de graduação; 

 desenvolver uma política de auxílio para que os membros da Instituição 

possam apresentar e divulgar trabalhos científicos em eventos nacionais e 

internacionais; 

 apoiar a publicação e divulgação dos trabalhos científicos em veículos de 

divulgação de qualidade. 

 

Os coordenadores, por sua vez, desempenham as tarefas de gestores do curso e de 

coordenadores acadêmicos. Para isso, passam por processos de treinamento 

profissional que lhes permitem potencializar sua capacidade de liderança, de 

motivação, de negociação e de gerenciamento de conflitos. Do ponto de vista 

acadêmico, o programa de formação enfatiza o aprofundamento de seus 

conhecimentos sobre as bases legais da Educação Nacional e do Ensino Superior, e 

sobre as concepções de educação, educação para a sustentabilidade, currículo, 

estrutura curricular, eixo de formação, perfil do egresso, processos de ensino e 

aprendizagem, avaliação, etc., adotadas pela IES. 
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Sempre que uma demanda de mudança parte da IES, professores e coordenadores 

são orientados e capacitados para a mudança, além de acompanhados durante todo 

o processo de adaptação. Essas ações pautam-se pela troca de experiências, pela 

teorização, pela pesquisa e pela proposta de palestras, oficinas, simpósios e 

academias de professores e semanas de integração, e permitem a professores e 

coordenadores desenvolver também a capacidade de trabalhar colaborativamente, 

de forma a promover a interdisciplinaridade por meio de práticas motivantes e 

desafiadoras para alunos e alunas. 

Corpo Técnico Administrativo 

Com relação à seleção do corpo técnico administrativo, o Centro Universitário conta 

com as seguintes ações da área de Gestão de Pessoas: 

 Recrutamento interno para remanejamento de pessoas. 

 Caso não seja preenchida a vaga internamente, contrata-se o novo técnico, 

priorizando as necessidades de cada área analisando currículo, e através de 

entrevistas são analisadas a capacitação técnica e comportamental e a 

competência de cada profissional, alinhados com os objetivos e metas 

empresariais.  

 

Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho 

Com relação à capacitação do corpo técnico administrativo em 2018 foram aplicados  

treinamento do pessoal, a IES conta com ações pontuais da área de Gestão de 

Pessoas baseadas em: 

• Estabelecimento de um orçamento contemplando a realização de 

treinamentos de capacitação; 

• Programação dos respectivos treinamentos (de capacitação técnica e 

comportamental), priorizando as necessidades de cada área, a competência 

de cada profissional, alinhados com os objetivos e metas empresariais.  

O Centro Universitário possui um Plano de Carreira Técnico-Administrativo aprovado 

junto ao Ministério do Trabalho (DOU 08/04/2010 – Portaria 46), que fica disponível 

para consulta dos colaboradores na Intranet da IES, e tem como finalidade 
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consolidar e oficializar as políticas de administração do sistema de remuneração e 

carreira da Instituição, objetivando: 

• Definição clara das expectativas da IES em relação aos seus empregados;  

• Gestão Estratégica da massa salarial da IES, otimizando a relação entre a 

remuneração do empregado e o valor que o trabalho deste agrega aos 

resultados da Instituição;  

• Uniformização dos parâmetros de definição salarial e de tratamento das 

pessoas;  

• Otimização e direcionamento dos investimentos no desenvolvimento 

profissional;  

• Aumento da capacidade de atração e retenção de profissionais;  

• Remuneração compatível com a complexidade das atribuições e 

responsabilidades do cargo.  

O corpo docente possui experiência no exercício do magistério superior e/ou no 

ensino médio e fundamental. Além disso, a IES valoriza a experiência profissional e 

acadêmica na contratação de professores, dependendo da necessidade de cada 

curso. A base de professores em 2018 já representa 92% de docentes com 

mestrado e doutorado, sendo que um percentual pequeno possui formação mínima 

em pós-graduação lato sensu. No gráfico abaixo é apresentada a evolução da 

titulação docente (mestres e doutores) nos últimos 4 anos. O número de professores 

contratados em tempo integral também atende as necessidades mínimas 

estabelecidas para o Centro Universitário no último censo apresentou um resultado 

de 21%. . 

 
 
 

Gráfico 1 – Evolução da Titulação Docente 



 

 

Pá
gi

na
80

 
    

 P
ág

ina
  8

0 

 
Fonte: elaborado pela IES 

 

Colegiado de Curso-COLEC 

O Centro Universitário possui um Colegiado de Curso (COLEC) para cada um dos 

cursos em funcionamento, incluindo cursos de bacharelado, de licenciatura e de 

graduação tecnológica. O COLEC, órgão de natureza deliberativa, normativa e 

consultiva da gestão acadêmica do curso, para cada curso funciona efetivamente e 

é garantida a participação da comunidade acadêmica, sendo composto pelos 

seguintes membros efetivos: 

 O coordenador do Curso, seu Presidente, que tem voto de qualidade e 

comum; 

 4 (quatro) representantes do corpo docente do curso; 

 1 (um) representante do corpo discente, regularmente matriculado no curso. 

 

Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição 
 

O Centro Universitário goza de autonomia para criar, organizar, extinguir, em sua 

sede, cursos e programas de educação superior, obedecendo às normas gerais da 

união e, quando for o caso, do Ministério da Educação e outros setores e órgãos do 

governo federal. 
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A entidade mantenedora Instituto de Educação e Cultura S.A. é responsável pelo 

Centro Universitário perante às autoridades públicas e o público em geral, 

incumbindo-se de tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 

respeitados os limites da lei e do Estatuto da IES, a liberdade dos corpos docente e 

discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

Com referência à autonomia financeira, embora os recursos sejam geridos pela 

Mantenedora, como qualquer IES privada, as Unidades de Negócios, no início de 

cada semestre, elaboram uma proposta orçamentária que, depois de aprovada, têm 

autonomia para executar as despesas. A contratação de pessoal acadêmico é feita 

após um processo de seleção conduzido pelos Coordenadores de Cursos e Gestão 

de Pessoas.  Após a decisão final, o processo é enviado para a Mantenedora para 

operacionalizar a contração.  

Os registros necessários ao funcionamento do Centro Universitário, como: 

resultados da Avaliação Institucional, bem como Relatórios de Avaliação Externa 

(visita in loco/ENADE), também das solicitações à Ouvidoria, os documentos 

necessários a gestão administrativa e acadêmica como PDI e PPC, além das 

informações relativas aos Projetos de Pesquisa e Extensão estão disponíveis e de 

fácil acesso aos usuários das informações e aos setores da IES. 

 

Gestão Institucional - Indicadores de Qualidade  

A estrutura organizacional da IES, em termos de sua concepção administrativa, de 

sua interação intrínseca com sua missão institucional de educação para a 

transformação de realidades, mantém-se o mais próximo possível e disponível para 

suas comunidades interna e externa, adotando, para isso, a simplificação dos 

processos administrativos, sem a perda efetiva do controle gerencial.  

Como parte de uma holding, cuja mantenedora é o Instituto de Educação e Cultura 

Unimonte S/A, tem sua autonomia resguardada, mas sua atuação tem como baliza 

os indicadores internos de qualidade, provenientes do trabalho continuado de sua 

Comissão Própria de Avaliação, das visitas in loco do MEC, dos indicadores de 

qualidade externos como o ENADE e das expectativas do mercado que não se 

sobrepõem às da comunidade. 
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A Administração do Centro Universitário Monte Serrat obedece aos seguintes 

princípios: 

 Estrutura orgânica com base nas coordenações de cursos, vinculados aos 

órgãos de administração; 

 Unidades com funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a duplicação 

de meios para fins idênticos ou equivalentes; 

 Racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e 

dos fatores humanos; 

 Natureza pluricurricular da Instituição, pelo cultivo das áreas fundamentais do 

conhecimento humano; 

 Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos 

alunos, às peculiaridades locais e regionais e às possibilidades de 

combinação dos conhecimentos para novos cursos. 

 

Sistema de Registro Acadêmico 

O sistema de registro acadêmico da IES é formado por dois módulos: Acadêmico e 

Financeiro. Denominado Sistema Acadêmico-Financeiro (SIAF), gerencia desde o 

ingresso do aluno na Instituição até a emissão do Diploma/Certificado de Conclusão 

nos níveis de extensão, graduação, aperfeiçoamento, especialização e pós-

graduação.  

Todos os processos decorrentes desses níveis são controlados e processados 

eletronicamente, atendendo a todas as necessidades institucionais e possibilitando 

aos discentes agilidade, segurança e confiabilidade nos registros e informações que 

cercam sua vida acadêmica, conforme descrito a seguir. 

Sob o Ponto de Vista Gerencial 

O sistema possibilita a gestores, Secretaria Acadêmica e docentes, o registro, 

automatização e acesso aos processos e arquivos de dados acadêmicos e 

administrativos de maneira rápida, segura e eficiente. Podem ainda realizar: 

 Cadastro e processamento automatizado das informações sobre cursos, 

planos curriculares (estrutura curricular, ementário, objetivos, metodologia, 

conteúdo programático, plano de aula, bibliografias, horário de aulas, registro 
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de notas e frequência); atos regulatórios, projetos pedagógicos dos cursos, 

registros de atividades complementares, acompanhamento de projetos e 

trabalhos interdisciplinares, de trabalhos de conclusão de curso, dentre outras 

atividades.  

 Cadastro de alunos que registra todos os dados e documentos dos discentes 

(processando todo o percurso acadêmico dos alunos na IES); arquivo digital 

de dossiê dos alunos (documentos cadastrais, acadêmicos, administrativos e 

pessoais do aluno durante sua permanência na instituição e sua guarda, com 

segurança, conforme tabela de temporalidade do SIGA).  

 Registro sistematizado, pelos professores, de notas e frequência dos alunos, 

plano de ensino da sua disciplina, conteúdo programático por aula, postagem 

de material didático, conteúdos de aulas, artigos, exercícios em apoio à 

aprendizagem e ao desenvolvimento do aluno na disciplina.  

A partir desse gerenciamento, o sistema fornece os seguintes serviços:  

 Atendimento a todas as solicitações do MEC, já que o sistema possui 

recursos que habilitam o desenvolvimento de atividades de avaliação e 

auditoria externa de acordo com exigências regulatórias;  

 Censo;  

 ENADE;  

 Controle do PROUNI;  

 Controle do FIES;  

 Controle de evasão;  

 Controle de vagas;  

 Atos regulatórios;  

 Intranet;  

 Biblioteca: controle de usuários, possibilidade de acesso à biblioteca digital, 

bibliografia indicada, necessidade de ampliação do acervo, controle do 

acervo, empréstimos e devoluções;  

 Estatísticas para o planejamento acadêmico, planejamento de turmas, 

indicação docente, controle de carga horária e outras ações administrativas 

referentes ao corpo docente;  

 Visão estratégica para a criação, manutenção e extinção de cursos;  



 

 

Pá
gi

na
84

 
    

 P
ág

ina
  8

4 

 Controle e gestão das atividades acadêmicas nas Centrais de Atendimento ao 

Aluno;  

 Gestão dos protocolos referentes às solicitações dos alunos, com 

acompanhamento virtual de todas as etapas e pareceres dos processos, para 

subsidiar as decisões e entrega dos resultados ao solicitante, pela Web, com 

comprovantes de autenticidade para fins legais;  

 Gestão de matrizes curriculares, de acordo com os projetos pedagógicos dos 

cursos e normas institucionais, subsidiando a oferta de disciplinas e o número 

de turmas que determinarão a necessidade de contratações docentes;  

 Recursos para relacionamento com os egressos;  

 Gestão da Avaliação Institucional pela CPA para avaliar o desempenho 

educacional em várias dimensões, tendo como objetivo a melhoria contínua 

dos cursos e dos processos internos e externos da Instituição.  

 

Para Atendimento ao Aluno 

O Sistema On-Line do Aluno - SOL, outra interface Web do SIAF e principal 

plataforma acadêmica dos discentes, dispõe de diversos serviços eletrônicos 

facilitando o dia a dia acadêmico. Por ele, o aluno pode consultar notas/faltas, 

calendário acadêmico, principais comunicados da Secretaria Geral e da Instituição:  

 Na aba “Para você” estão disponíveis informações relacionadas ao curso, 

desempenho e planos de ensinos;  

 Na aba “Educação a Distância” o aluno encontra informações sobre os 

processos de EaD;  

 Já em “Serviços ao Aluno”, o estudante pode solicitar ou acompanhar pedidos 

diversos.  

O acesso ao “SOL Aluno” é feito diretamente pelo site da Instituição, utilizando o RA 

(Registro Acadêmico, ou registro de matrícula) e senha individualizados.  

As solicitações dos alunos são feitas por protocolos abertos no sistema, 

pessoalmente ou pela web, abrangendo serviços e/ou emissão de documentos, 

como declaração de matrícula, histórico escolar, certificados, declaração de 

frequência (todos emitidos no ato da solicitação e com certificação de autenticidade), 

emissão de diploma, revisão de notas e de frequência, dispensa de disciplinas, 



 

 

Pá
gi

na
85

 
    

 P
ág

ina
  8

5 

tratamento acadêmico excepcional, rematrícula, reingresso de aluno, obtenção de 

novo título, transferências internas e externas, colação de grau, contratação de FIES 

e gerenciamento do ProUni. Também existem protocolos para a solicitação de 

utilização de nome social, de atendimento especializado para realização de provas 

institucionais e especializado para estudantes com deficiências, entre outras. 

Além do SOL Aluno, o “Sistema Lupa”, outra interface do SIAF, possibilita o 

processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de 

informações que oferecem suporte à gestão de negócios, Business Intelligence - BI.  

 

Para Atendimento ao Professor 

O “Sistema On-Line (SOL) do Professor”, tela do SIAF na qual o docente dispõe de 

vários serviços eletrônicos, é a principal plataforma do seu dia a dia acadêmico. 

Nele, o docente registra o plano de aula de sua disciplina, o plano de avaliação 

(distribuição dos pontos por tipo de avaliação), as faltas dos alunos; além de emitir 

atas de resultado final digitalizadas com certificação de autenticidade e arquivadas 

eletronicamente, disponibilizar material didático e de comunicação com os alunos, 

reservar equipamentos audiovisuais e laboratórios, solicitar e renovar empréstimos 

bibliográficos, e acompanhar também o resultado de sua avaliação institucional.  

Como “Apoio ao Presencial”, o sistema faz interface com a plataforma ILang para 

apoio às aulas presenciais e às disciplinas semipresenciais, disponibilizando 

materiais didáticos, possibilitando as atividades de nivelamento, fóruns, chat, dentre 

outras atividades.  

No Sistema de Gerenciamento Docente – SGD, outra tela do SIAF, são realizados 

os cadastros dos docentes, os dados de sua formação acadêmica, cadastro de sua 

disponibilidade e escolha de disciplinas para a indicação docente e a elaboração dos 

quadros de horários das turmas em atividade no período letivo. Um dos principais 

recursos é a exportação do arquivo contendo dados como carga horária, outras 

atividades realizadas fora de sala, além das ocorrências do ponto do professor, para 

o sistema de folha de pagamento. 
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Instruções Normativas 

O Centro Universitário dispõem de instruções normativas que ficam a disposição da 

comunidade acadêmica (gestores, docentes, discentes e pessoal técnico 

administrativo) na Intranet, os documentos disponíveis são: estatuto, regimento 

geral, PDI, PPC dos cursos, normas, manuais, guias, calendário acadêmico, tabela 

de requerimentos, documentos dos cursos, informações da CPA, políticas, 

programas, formulários, documentos e manuais dos laboratórios, editais, templates, 

documentos e manuais de estágio e editais. 

 

Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira 
 

O Centro Universitário não tem medido esforços no sentido de proporcionar as 

melhores condições de infraestrutura física e de apoio acadêmico para garantir o 

cumprimento dos objetivos traçados, tanto à curto prazo, quanto para aqueles que 

constam do PDI. O total de investimentos previsto para o período 2016-2017-2018 

consta na tabela abaixo. Os principais investimentos foram localizados nas áreas de 

infraestrutura, tecnologia da informação, laboratórios em geral, biblioteca/ aquisição 

de livros e cursos.  

Esses investimentos permitiram, além da melhoria do ambiente da IES, 

principalmente, melhorias nas condições acadêmicas dos cursos, proporcionando 

uma maior facilidade no atingimento dos objetivos acadêmicos traçados para cada 

curso da instituição. 

 
Tabela 111 – Investimentos no triênio 2016-2017-2018 

Investimento 2016 (R$) 2017 (R$) 2018 (R$) 

Infraestrutura (ar condicionado, bebedouros, 
elétrica, civil...) 1.246.860,68 538.443,39 738.462,00 

Tecnologia da Informação (WiFi, computadores, 
software, projetores) 639.952,00 315.464,67 246.670,00 

Laboratórios (equipamentos, reformas, novos 
laboratórios) 639.320,01 252.757,95 418.543,00 

Biblioteca (livros, periódicos) 503.565,07 201.472,64 60.932,00 

Cursos (equipamentos, materiais) 124.968,24 521.148,09 - 

Fonte: elaborado pela CPA/IES 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
Dimensão 7 - Infraestrutura Física 

 

Os espaços físicos da IES possuem infraestrutura adequada para atender às 

necessidades institucionais, diretrizes dos cursos e órgãos oficiais de fiscalização 

pública. Os ambientes possuem acessibilidade como rampas, elevadores, piso tátil, 

placas em Braille, luminárias de emergência, espaços e mobiliários adaptados para 

Pessoas com Deficiência (PCD) e banheiros também adaptados para PCD.  

As instalações administrativas são adequadas aos usuários e às atividades 

exercidas; as salas têm boa acústica, possuem iluminação e ventilação artificial e 

natural. Todos os mobiliários são adequados para as atividades.  

Além de outros tipos de instalações administrativas, o campus apresenta as 

seguintes instalações básicas:  

 Central de Atendimento ao Aluno (CAA) 

 Central de Atendimento ao Candidato (CAC) 

 CPA 

 Salas de Reuniões 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 Sala para Professores Tempo Integral 

 Sala para coordenação e direção 

 Recepção  

 Vestiário e copa 

 Ponto dos professores  

 Sala para os núcleos de apoio à informática e manutenção etc. 

As salas de aula possuem estrutura física adequada para os usuários e para as 

atividades exercidas. Todas as salas são equipadas com quadro branco, mesa e 

cadeira para professor, carteiras universitárias, quadro de avisos. As salas possuem 

projetor fixo, boa acústica, iluminação e ventilação artificial e natural.  

 

Os mobiliários são adequados para as atividades; as salas são limpas a cada 

término de período e dispõem de lixeiras em seu interior e nos corredores. 



 

 

Pá
gi

na
88

 
    

 P
ág

ina
  8

8 

A sala de professores da IES possui espaço de convivência e ambiente para a 

realização de trabalhos coletivos entre os docentes, telefone, mesas e cadeiras, 

iluminação artificial, computadores conectados à internet, escaninhos, ventilação 

natural e artificial.  

As instalações que se destinam às coordenações de cursos foram construídas para 

facilitar a interação entre os coordenadores e a direção e o desenvolvimento de 

ações compartilhadas na IES. Os espaços físicos são adequados para as atividades 

exercidas. Possuem mobiliários e equipamentos adequados para as atividades 

acadêmico-administrativas. Há também sala para atendimento individual aos alunos. 

Os espaços destinados ao atendimento de alunos possuem mesas, cadeiras, 

ventilação natural e artificial e são todos acessíveis aos alunos, inclusive banheiro 

adaptado para PNE. Vários espaços contam com câmera de segurança, extintores 

de incêndio e luminárias de emergência. 

Há infraestrutura destinada à CPA que atende bem às necessidades institucionais. 

O ambiente possui ventilação artificial e conta com mesas, cadeiras, computadores, 

armário e material de escritório.  

O campus da IES conta com estações de trabalho para os professores de tempo 

integral com computadores e mesa e cadeiras para reuniões e armários para guarda 

de materiais com segurança.  

As instalações sanitárias do campus são compostas por banheiro masculino, 

banheiro feminino e banheiro para Pessoas com Deficiência. As bancadas são em 

granito, com torneiras Pressmatic e cubas de embutir brancas. Os revestimentos das 

paredes molhadas são de cerâmica retificada com acabamento em mosaico de 

pastilhas e/ou fórmica. As paredes secas possuem rodapés em granito e pintura 

texturizada.  

O banheiro para Pessoas com Deficiência possui os mesmos acabamentos de 

parede e piso, mas o vaso sanitário, a torneira e a pia são de modelos próprios para 

atender aos seus usuários. Neles, há também barras de apoio ao lado e atrás do 

vaso sanitário. 

A IES oferece aos docentes acesso aos equipamentos de informática por meio de 

reserva que pode ser feita pelo Sistema On-Line (SOL), possuindo número suficiente 
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de máquinas, que atende satisfatoriamente às necessidades dos usuários para as 

devidas atividades. Os docentes têm acesso aos equipamentos na sala de 

professores, bibliotecas e nos laboratórios de informática e podem contar com o 

apoio dos colaboradores do Núcleo de Suporte à Informática (NSI). 

A IES oferece ao discente livre acesso aos equipamentos de informática, dispondo 

de um número suficiente de equipamentos, que atende satisfatoriamente às 

necessidades dos usuários para as devidas atividades. Os usuários contam com a 

ajuda dos colaboradores do Núcleo de Suporte à Informática (NSI).  

A IES possui recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada, 

atendendo aos corpos docentes e discentes e pessoal técnico-administrativo, 

mediante agendamento antecipado e reserva pelo SOL. Conta com notebooks, 

televisores, caixas de som etc. Ressalte-se que há projetores multimídias 

disponíveis em todas as salas. Além disso, os docentes têm acesso à cessão de 

microfones para uso em sala de aula.  

A IES possui rede de comunicação (internet e intranet) disponível a todos os 

docentes, discentes e funcionários em todo o campus, nos laboratórios e terminais 

disponibilizados na biblioteca e sala dos professores. Além disso, o campus está 

equipado com rede de comunicação sem fio, que permite acesso gratuito em todas 

as dependências da IES. 

Oferece a seus alunos e professores ambiente virtual de apoio ao ensino presencial. 

A ferramenta possibilita a inclusão de vasto material didático, exercícios, fóruns, bem 

como a troca de informações entre discentes e docentes.  

A biblioteca da IES é localizada no ponto central da unidade e possui amplos 

espaços para estudos e pesquisas em grupo e individuais. 

Os serviços oferecidos são: serviços de empréstimo domiciliar, renovação e reserva 

on line, malote entre as bibliotecas das unidades, empréstimo entre bibliotecas da 

IES, orientação e apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos e visita orientada.  

Os principais serviços oferecidos aos usuários são: 

 Empréstimo domiciliar nas categorias:  

 Consulta in loco para não usuários registrados (público externo);  

 Pesquisa bibliográfica on-line pelos computadores de consulta; 
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 Serviço de referência, atendimento pessoal ou pelo telefone e/ou e-mail, com 

esclarecimento e orientações sobre as fontes de pesquisas existentes; 

 Orientação, via elaboração de referências bibliográficas, para trabalhos 

acadêmicos, monografias e teses, em complementação aos dados fornecidos 

pelos professores de Metodologia Científica em sala de aula, em consonância 

com as normas ABNT;  

 Orientação, quanto ao uso da biblioteca, para otimização da utilização dos 

recursos e materiais oferecidos. 

 Disponibilização de jornais diários, mantendo para uso local Folha de São 

Paulo; O Estado de São Paulo; A Tribuna e Valor Econômico. 

 Acesso a CD-ROOMs que acompanham os livros;  

 Disponibilização de microcomputadores para pesquisa na Internet, além de 

vários terminais de acesso existentes nos Laboratórios de Informática;  

 Empréstimo informatizado: Sistema Pergamum integrado ao Sistema de 

Controle Acadêmico, com cadastro automático do corpo discente; 

 Empréstimos entre bibliotecas: é um recurso usado caso não exista, no 

acervo local, o livro solicitado pelos usuários.  

É gerenciada em suas rotinas pelo software Pergamum, programa desenvolvido pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O Sistema conta com arquitetura 

cliente/servidor para acesso e atualização de dados em rede local e remotamente, 

interface gráfica, utiliza banco de dados SQL Server e Oracle, o acesso à base de 

dados é feito via browser internet. Utiliza o formato Machine Readable Cataloging 

(MARC) − padrão internacional de catalogação.  

A Biblioteca realiza a avaliação do seu acervo por ocasião da aquisição de materiais 

empregando métodos quantitativos e qualitativos para que os resultados alcancem 

os objetivos da Política de Desenvolvimento do Acervo, considerando o percentual 

por área, listas de bibliografias indicadas para os cursos, sugestão dos usuários, 

dentre outros. 

São considerados no desenvolvimento do acervo os cursos de graduação, pós-

graduação e tecnológicos que serão avaliados pelo MEC, novas disciplinas, novos 

cursos, atualização das obras e áreas de desenvolvimento de pesquisa. A 

responsabilidade pela seleção do material adquirido é do coordenador de curso e 
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seu corpo docente, dos bibliotecários e diretores. Conta atualmente com 26.469 

títulos.  

A Biblioteca Digital é um sistema informatizado que disponibiliza, em meio digital, 

títulos universitários. O projeto implementado por meio da Biblioteca Universitária, 

tem como intuito auxiliar nas pesquisas e suprir as demandas informacionais dos 

alunos da Instituição. 

As duas plataformas disponíveis, a Biblioteca Virtual Pearson e a Minha Biblioteca, 

irão contribuir para o aprimoramento e aprendizado do aluno. Elas possuem diversos 

recursos interativos e dinâmicos que contribuirão para a disponibilização e o acesso 

a informação de forma prática, acessível e eficaz.  

A plataforma da Biblioteca Virtual é disponibilizada pela editora Pearson e seus 

selos editoriais Pearson, Manole, Intersaberes, Papirus, Ática, Contexto, Scipione, 

Companhia das Letras, Educs, Casa do Psicólogo, Jaypee Brothres, Rideel, Editora 

Aleph, Lexikon, Callis, Sumus, Grupo Autêntica, Vozes, Oficina de Textos.  

Na plataforma Minha Biblioteca, uma parceria dos Grupos A e Gen e seus selos 

editoriais. Grupo A (Artmed, Artes Médicas, Bookman, Penso; McGraw-Hill); Grupo 

Gen (Atlas, LTC, Guanabara Koogan, Santos, Roca, Forense, Saraiva, Manole) e 

editoras convidadas: Cengage, Cortez, Grupo Autêntica e Zahar.  

Com essas duas plataformas (Minha Biblioteca e Biblioteca Virtual) o aluno terá 

acesso a cerca de 14.989 títulos, além de poder interagir em grupo e propor 

discussões no ambiente virtual da plataforma. 
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ANÁLISE DE DADOS E DAS 
INFORMAÇÕES  

 

Segue abaixo, nos gráficos apresentados, os resultados com a evolução dos 

indicadores para as dimensões acadêmicas e serviços. Nas tabelas apresentadas a 

seguir são indicadas as ações implementadas pela IES, para as duas dimensões, 

tanto no curto prazo (2018), quanto para aquelas relacionadas ao PDI (2018-2022). 

Graduação 
 

Gráfico 2 – Dimensões Acadêmicas 

Fo
nte: elaborado pela CPA/IES 

 

 

Gráfico 3 – Dimensões Serviços 

Fonte: Elaborado pela CPA/IES 
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Tabela 122 – Análise e Planos de Ação para a Dimensão – Docente 
Média Unimonte - 2018 Ações de curto prazo Ações PDI 2018-2022 

83% 
 
Estratégias didáticas 
utilizadas; Qualificação 
dos professores; 
Avaliação das 
aprendizagens 
realizadas; Interesse pelo 
sucesso do aluno; 
Disponibilidade para 
atendimento aos alunos 

• Ampliar a participação dos 
docentes nas oficinas de 
formação de professores.  

• Instituir a cultura do feedback 
contínuo. 

• Incentivo a participação no 
“Programa Padre Geraldo 
Magela de Práticas Inovadoras” 

• Disponibilizar ajuda de custo 
para professores que residem 
fora da RMBS. 

• Promover a melhoria do clima 
organizacional junto ao corpo 
docente 

• Promover reunião de orientação 
aos docentes sobre a utilização 
da plataforma Ulife.  

 
 

Triangular os resultados das 
pesquisas: de clima, GPTW e da 
avaliação institucional, a fim de 
desenvolver ações que 
promovam a integração entre 
cursos. 

Promover a incorporação das 
atividades de pesquisa à cultura 
de toda a comunidade 
acadêmica. 

Apoiar projetos de pesquisa e 
desenvolvimento com ênfase na 
inovação e desenvolvimento de 
produtos. 

Manter elevados indicadores de 
titulação do corpo docente. 

Consolidar o plano de carreira 
docente 

Promover a formação continuada 
dos docentes 

Intensificar políticas de melhoria 
das condições de trabalho e da 
capacitação do corpo docente 

 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

 

Tabela 133 – Análise e Planos de Ação para a Dimensão – Interdisciplinaridade 
Média Unimonte - 2018 Ações de curto prazo Ações PDI 2018-2022 

76% 
Interdisciplinaridade 
 
 

Promover reuniões periódicas 
(coordenação/orientadores) para 
monitoramento do andamento dos 
projetos e ações comuns. 

Promover formação aos 
professores e orientadores e 
divulgar o Manual Projeto 
Interdisciplinar/TCC. 

Incentivar o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa que 
consigam engajar o inter e o 
transdisciplinar.  

 

Manutenção dos Eventos “Semana 
de Apresentação de Projetos” e 
“IDEAR” 

Ampliar a participação de parceiros 
externos nos dois eventos 

Apoiar a publicação e a 

Fortalecer a divulgação e a 
socialização dos resultados das 
pesquisas, promovendo a 
difusão do conhecimento 
científico. 

 

Promover e incentivar a 
participação de alunos em 
congressos, eventos culturais e 
outros eventos. 

 

Incentivar a publicação de 
trabalhos (projeto 
interdisciplinar, de conclusão de 
curso, outros) em revistas 
científicas, em congressos e 
outros eventos científicos. 
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participação de discentes e 
docentes em eventos científicos. 

 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

 

 
 
 

Tabela 144 – Análise e Planos de Ação para a Dimensão Coordenação 
Média Unimonte - 2018 Ações de curto prazo Ações PDI 2018-2022 

 
70,5% 
Trabalho do Coordenador 
de Curso - orientações 
sobre os aspectos 
essenciais à vida 
acadêmica  

Potencializar os canais de 
comunicação IES x Docente x 
Discente. 

Reestruturado e ampliado o 
espaço físico para atendimento 
ao aluno. 

Cumprimento da agenda de 
reunião periódica com 
representantes de turma. 

Disponibilizar agenda de horário 
de atendimento aos alunos nas 
salas de aula. 

Promover atividades de 
atualização e capacitação de 
gestores acadêmicos e 
administrativos. 

Disponibilizar fontes de recursos 
de forma a atender o custeio e 
os investimentos em ensino, 
extensão, pesquisa (iniciação 
científica) e gestão. 

Implantar mecanismos de 
melhorias no atendimento ao 
aluno. 

Melhorar a qualidade da gestão 
acadêmica. 

Promover a melhoria contínua do 
clima organizacional, com a 
consequente participação no 
ranking das melhores empresas 
para se trabalhar do Brasil . 

 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

 

Tabela 155 – Análise e Planos de Ação para a Dimensão – Curso 
Média Unimonte - 2018 Ações de curto prazo Ações PDI 2013-2022 

74% 
 
 
Curso propiciando 
experiências inovadoras 
e contribuindo para o 
desenvolvimento de 
consciência ética e 
capacidade de 
comunicação oral e 
escrita 
 

Manutenção/Ampliação do 
Programa de Visitas Externas em 
empresas da região. 

Manutenção das aulas práticas em 
Laboratórios. 

Ampliação de equipamentos para 
laboratórios e acervo da 
biblioteca. 

Implantar novos laboratórios, 
inclusive para atendimento à 
comunidade. 

 Fortalecer a abordagem de 
formação de portfólio, 
incentivando a 
interdisciplinaridade na IES. 

Manter programas de nivelamento 
aos ingressantes e ampliar a 

Promover a inovação no ensino 

Incrementar a capacitação 
docente levando em 
consideração o ambiente 
internacional (Finlândia e 
STHEM). 

Intensificar e valorizar a utilização 
de metodologias ativas no 
ambiente de aulas. 

Incrementar a utilização de 
espaços de ensino inovadores e 
com foco em atividades 
práticas, como Maker Space, 
HSM Lab e os próprios espaços 
de convivência.  
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oferta de disciplinas que os 
permitam transitar com maior 
segurança no ensino superior. 

 Estimular o aluno a participar de 
intercâmbio com finalidades de 
internacionalização. 

Fonte: elaborado pela CPA/IES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 166 – Análise e Plano de Ação para a Dimensão Comunicação  
Média Unimonte - 2018 Ações de curto prazo Ações PDI 2018-2022 

65,5% 
Comunicação 
(resultado 2015/2016) 

Utilizar os sistemas internos para 
ampliar a comunicação direta com o 
aluno. 

Ampliar o acesso da comunidade 
interna às informações acerca da 
divulgação dos cursos, da extensão, 
da iniciação científica. 

Divulgar o “Manual do Aluno” para 
toda a comunidade discente. 

Ampliar a divulgação dos resultados 
das avaliações interna e externa 
junto à comunidade interna. 

 

Reavaliar a cadeia dos processos de 
comunicação interna em prática, a 
fim de definir os canais mais 
eficientes e eficazes. 

 
Ampliar a divulgação dos resultados 

das avaliações interna e externa. 
 
Reavaliar protocolos de comunicação 

externa padronizados de acordo 
com o canal de veiculação e o perfil 
dos diferentes segmentos. 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES 

Tabela 177 – Análise e Plano de Ação para a Dimensão Biblioteca 
Média Unimonte - 2018 Ações de curto prazo Ações PDI 2018-2022 

87% 
(Acervo Científico - Nível de 
satisfação com a Biblioteca) 

Comunicação contínua aos alunos sobre 
novos exemplares adquiridos. 

Divulgar e incentivar o uso da Biblioteca 
Virtual, inclusive com as indicações no 
PPC e na elaboração dos Projetos 
Interdisciplinares. 

Aumentar as assinaturas de títulos de 
periódicos conforme as necessidades 
dos cursos. 

Planejar o aumento da 
infraestrutura em relação ao 
espaço físico e mobiliário 

 
Ampliar e atualizar o acervo de 

livros, periódicos, base de dados 
e materiais multimídias das 
bibliotecas 

 
Promover a melhoria dos 

equipamentos de informática e 
de segurança  

 
Fonte: elaborado pela CPA/IES 

Tabela 18 – Análise e Plano de Ação para a Dimensão Infraestrutura Física - Serviços 
Média Unimonte - 2018 Ações de curto prazo Ações PDI 2018-2022 

67% 
Infraestrutura – Campus  

Aumentar a frequência de 
manutenção e limpeza de 

Ampliar estrutura física da IES, 
adequando-a às necessidades 
atuais e futuras. 
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bebedouros e sanitários. 
Manutenção preventiva em todos 

os laboratórios (Formatação e 
atualização de todas as 
máquinas). 

Melhoria nos equipamentos de 
Wifi (disponibilizar novo sistema 
para os pátios). 

Implantar espaços de 
convivência nos Blocos com 
maior fluxo de discentes 

Ampliar espaço para guarda de 
bicicletas  

 
Construir ambientes acadêmicos e 
de convivência adequados às 
propostas metodológicas do PDI. 
 
Ampliar os laboratórios e atualizar 
os já existentes com foco em 
metodologias ativas e práticas 
acadêmicas. 
 
Ampliar e modernizar o acesso à 
rede Wi-Fi do campus. 
Promover reengenharia de 
distribuição e ocupação dos 
espaços físicos. 

Fonte: elaborado pela CPA/IES 

 

 
Pós-Graduação 
 

Assim como na graduação, na pós-graduação a adesão ao instrumento de avaliação 

é voluntária, aspecto importante para o estímulo de uma cultura de contribuição à 

melhoria e a possibilidade de mensuração dentro de cada segmento.  A aplicação do 

questionário é realizada via internet (SOL Aluno) para toda a comunidade acadêmica 

da pós-graduação, ficando disponível até 30 dias após o término da disciplina para 

avaliação de professor e disciplinas ministradas e a avaliação do curso em si ocorre 

nos meses de outubro e novembro.  

 
Os resultados das avaliações foram divulgados primeiramente para os 

coordenadores dos cursos, nas reuniões de coordenação do Núcleo de Pós-

Graduação. Cada coordenador de curso fez a devolutiva de forma individualizada 

para cada professor, contextualizando os resultados de um modo geral e do curso, 

destacando os pontos fortes e fracos da Instituição e os resultados são 

disponibilizados aos alunos em reuniões específicas e no Portal da IES.  

O questionário de pós-graduação em 2018 esteve passando por reestruturação, 

inclusive todo o setor de pós-graduação passou por reestruturação neste ano de 

2018, dessa forma está sendo desenvolvido um novo questionário a ser aplicado no 

ciclo de 2019. 

As principais ações implementadas, no curto prazo, a partir do resultado da 

avaliação de 2018 foram referentes a: 
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- Novo Laboratório de Usinagem – B7 

- Novo Laboratório Ensaios Mecânicos – B4  

- Novo Laboratório Máquinas Térmicas – B4 

- Novo Anima Lab – B12 

- Novo Laboratório de Metodologias Ativas – B12 

- Novo Lab Informática - BC 

- Reforma no Laboratório Gastronomia 

- Wi Fi - Aumento de 50% no link total de internet, passando de 200MB para 300MB 

de internet dedicada. 

- Uma nova rede WiFi está disponível em todo o campus, dando  mais uma opção 

de conexão a internet (WiFi Mundial) 

- Modernização nos bicicletários da Rua Comendador Martins e Bloco Central e 

criação de um novo na Rua Júlio de Mesquita.  

- A infraestrutura de projeção nas salas de aula foi renovada. Os cabos e botão 

ficam ao lado da mesa do professor, melhorando a qualidade e eliminando o uso de 

controles. 

- Disponibilizada a informação dos Laboratórios de Informática livres (TV – NSI). 

- Laboratórios B3 e Laboratório 5 do B12 ficarão abertos o dia inteiro. 

- Implantado Windows 10 e Office 2016 nos Laboratórios de Informática. 

- Manutenção Geral nas máquinas dos Laboratórios de Informática. 

- Ampliado o circuito de Câmeras de Segurança (inclui Paraciclo). 

Nas ilustrações abaixo são apresentadas imagens de algumas ações 

implementadas na IES por ocasião dos resultados das avaliações do período 2018. 

 
Figura 6 – Novo Laboratório das Engenharias 
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Fonte: CPA/IES 

 

 

Figura 7 – Novo Anima Lab 

 
Fonte: CPA/IES 

Figura 8 – Laboratório de Metodologias 

Ativas  
Fonte: CPA/IES 

 
Figura 9 – Novo Laboratório de Informática no Bloco Central 



 

 

Pá
gi

na
99

 
    

 P
ág

ina
  9

9 

 
Fonte: CPA/IES 

 
 

Figura 10 – Reforma do Laboratório de Gastronomia 

 
Fonte: CPA/IES 

 
 
 
 

Figura 11 – Novo Bicicletário – Júlio de Mesquita 

 
Fonte: CPA/IES 
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Figura 12 – Reforma do Bicicletário – Comendador Martins 

 
Fonte: CPA/IES 
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CONCLUSÃO 
 

O processo de autoavaliação deve refletir os projetos acadêmicos, organizacionais e 

institucionais e os parâmetros de qualidade definidos pelo Centro Universitário como 

fundamentais para uma gestão eficiente e eficaz. Neste caso, a avaliação identifica 

um cenário aferindo a percepção de seus atores. Assim, a avaliação é norteadora 

das ações que devem ser tomadas pela Mantenedora, Reitoria, Diretoria de 

Campus, Coordenações de Cursos e para os profissionais que atuam na IES 

(docentes e funcionários) de uma forma geral, no sentido de aprimoramento do 

ensino, pesquisa, extensão e serviços oferecidos pela Instituição. Nesse sentido, a 

avaliação permite aos gestores, docentes, discentes e funcionários técnico-

administrativos refletirem sobre suas práticas e conhecerem seus erros e acertos, 

auxiliando-os a melhorarem suas características e corrigirem possíveis falhas. 

O modelo de avaliação institucional da IES compõe-se de modelos específicos 

descritos nos relatórios em termos de seus componentes, variáveis e indicadores. 

Grande parte dos indicadores e variáveis incluídas nesses modelos já era coletada 

anteriormente, mas ainda não se constituíam como uma base de dados e em 

relatórios institucionais e anuários estatísticos divulgados à comunidade interna. No 

novo contexto, as informações, somadas a outras, obtidas através de entrevistas, 

análise documental, relatórios de ouvidoria, entre outros, passaram a ser 

consolidadas em bancos evolutivos de dados para aprimoramento das análises dos 

relacionamentos entre os diversos componentes do modelo de avaliação 

institucional adotado pela instituição. Para o relatório apresentado o objetivo foi 

analisar os dados obtidos nos ciclos 2018-1 e 2018-2 e, dessa forma, implementar 

ações que permitam, à curto prazo, atuar, corrigir desvios e melhorias para o ano de 

2019. Foi levado também em conta, para o desenvolvimento de ações à longo prazo 

o PDI traçado pela instituição para o período de 2018 a 2022. 

A metodologia adotada para a autoavaliação favoreceu o amadurecimento da IES no 

processo de autoavaliação até então adotado, que, embora tenha mapeado o 



 

 

Pá
gi

na
10

2 
    

 P
ág

ina
  1

02
 

contexto vivido pelo Centro Universitário, não conseguia estabelecer modelos 

integrados e quantitativos que estabelecessem uma base para o desenvolvimento 

institucional ao longo do tempo. Neste sentido, o esforço foi direcionado para a 

construção de um modelo quantitativo que permitisse sistematizar as percepções da 

comunidade acadêmica e, a partir da apresentação dos resultados de cada área ou 

setor, estabelecesse um plano de ação.  

Todas as providências implantadas e em processo de implementação relatadas 

neste documento são suportadas por discussões promovidas pelos integrantes dos 

Conselhos Superiores, Colegiados de Curso, Núcleos Docentes Estruturantes 

(NDE), Alunos Representantes de Turmas dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação e Representantes da Mantenedora, mediados pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA. Toda essa dinâmica tem favorecido o diálogo, o cruzamento de 

diferentes percepções, para que possa haver um número maior de informações e de 

propostas resultantes que conduzam à construção dos melhores processos que 

corroborarão o aumento da capacidade institucional de tomar decisões mais bem 

instruídas, acertadas, pautadas em indicadores confiáveis, permitindo-nos atingir 

metas de qualidade de ensino traçadas em nosso plano de gestão.  

Em síntese, para concluir este Relatório, gostaríamos de ressaltar que o Centro 

Universitário considera os processos internos e externos de avaliação como 

ferramentas para a promoção de melhorias contínuas, eficazes e relevantes de seu 

Projeto de Desenvolvimento Institucional, que nos conduzem ao alcance dos 

objetivos de formação dos alunos, traçados nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com as metas do Plano 

Nacional de Educação. 
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