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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 

1.1.1 Mantenedora 

A Faculdade Única Ltda. iniciou suas atividades em 19/07/2000, sob a denominação social CESIP – 

Centro de Ensino Superior de Ipatinga para gerir a parceria estabelecida com a Fundação Presidente 

Antônio Carlos que visava a implantação da FARV – Faculdade Regional do Vale do Aço. No segundo 

semestre do ano letivo de 2000 a FARV, então mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos, 

iniciou suas atividades como campus III da Universidade Presidente Antônio Carlos por meio da oferta 

dos cursos de Administração, Serviço Social e Turismo. De lá para cá, foram estabelecidas uma série de 

parcerias com instituições do Vale do Aço e região, além de inúmeras adequações institucionais que 

asseguraram a consolidação da Faculdade como referência no ensino superior no Vale do Aço com a 

oferta de mais de 20 cursos de graduação.      

A partir de setembro de 2008, em função da migração do sistema estadual para o sistema federal de 

ensino, a Faculdade Regional do Vale do Aço passou a ser denominada Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Ipatinga, ainda mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos. A migração do sistema 

estadual para o sistema federal de ensino implicou em mudanças e melhorias significativas na estrutura 

e na forma de funcionamento da Faculdade. Essas mudanças indicaram a necessidade de uma 

mantenedora com maior agilidade em seus processos e capacidade de investimento na estrutura das 

Faculdades.  

Em maio de 2014, após a restruturação e adequação da Única Educacional Ltda., esta adquiriu da 

Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC, a mantença da Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Ipatinga. Por se tratar de uma Fundação o processo precisou ser autorizado pelo Ministério Público, o 

que ocorreu em 18/07/2014 através da Resolução PTFBH Nº 16/2014.  

Em 06/08/2014, foi aberto no e-MEC o protocolo de transferência de mantença e mudança de nome da 

Faculdade para Faculdade Única de Ipatinga - FUNIP. A transferência de mantença e a mudança de 

“denominação sigla da IES” foram por fim autorizadas por meio da publicação no DOU da Portaria Nº 

716 de 27 de novembro de 2014. 

Em 27 de setembro de 2019 houve a mudança de mantença da Única Educacional para a Faculdade 

Única Ltda. 

 Atualmente a Faculdade Única Ltda. é a mantenedora da Faculdade Única de Ipatinga - FUNIP, 

Faculdade Única de Timóteo - FUNIT e da Faculdade Única de Contagem - FUNIC. Ciente de seus 

desafios como mantenedora a Faculdade Única Ltda. assume esta responsabilidade com a determinação 

de manter as melhorias já implementadas no processo de ensino dessas Faculdades e assegurar a 

perenização de suas mantidas. 
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1.1.1.1 Dados Gerais da Mantenedora 

Nome: Faculdade Única Ltda. 

Endereço: Rua Salermo, nº 299 - Bairro Bethânia, CEP: 35.164-779 – Ipatinga – MG. 

Telefone: (31) 2109 2300 e 0800 724 2300. 

1.1.1.2 Natureza Jurídica e Organização Institucional 

A Faculdade Única Ltda. é uma empresa privada, com fins lucrativos e registrada na JUCEMG sob o nº 

3120673406-4. Sua sede se localiza na Rua Salermo, nº 299, bairro Bethânia, CEP 35.164-779, na cidade 

e comarca de Ipatinga, em Minas Gerais. 

A empresa tem prazo indeterminado de funcionamento e as suas principais finalidades são: 

I. Criar, instalar e manter, estabelecimentos de ensino ou cursos superiores de pesquisa e de 

formação profissional, nos termos da legislação que regula a matéria; 

II. Criar e manter serviços educativos e assistenciais que beneficiem os estudantes, e obras sociais 

filantrópicas ligadas ao ensino; 

III. Promover medidas que, atendendo as reais condições e necessidades do meio, permitam 

ajustar o ensino aos interesses e possibilidades dos estudantes; 

IV. Cuidar de atividades ligadas aos problemas do ensino em geral, desenvolvendo por todos os 

meios, intercâmbio com entidades congêneres nacionais e estrangeiras; 

V. Criar e manter Faculdades, Centros Universitários, Universidade, cursos ou órgãos de ensino 

de interesse social; 

VI. Promover publicações, especialmente de assuntos didáticos e acadêmicos; e, 

VII. Agir em estrita conformidade com as normas legais e estatutárias obedecendo às 

determinações das autoridades competentes. O Ministério Público velará pelo seu 

funcionamento. 

1.1.1.3 Situação Patrimonial e Econômico-Financeira 

Constituem bens da Faculdade Única os seus imóveis e móveis que possua ou venha a possuir, rendas, 

contribuições, valores em dinheiro, ações, legados, doações, subvenções, auxílios e os resultados dos 

serviços prestados pelas Unidades ou de fins assistenciais que mantiver. O exercício social coincide com 

o ano civil e o Balanço Geral é realizado em 31 de dezembro de cada ano, de conformidade com as 

disposições legais. Os dados sobre Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, e Investimentos 

Realizados constam no ANEXO I deste documento. 
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1.1.2 Mantida 

A Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP, iniciou o ano letivo de 2018 com, aproximadamente, 3.200 

matrículas distribuídas nos seguintes cursos de graduação: Administração, Biomedicina, Ciência da 

Computação, Ciências Contábeis, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Produção, Engenharia Química, Farmácia, Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social, Sistemas de 

Informação e Tecnólogo em Construção de Edifícios. Suas atividades se iniciaram no ano 2000 como 

Faculdade Regional do Vale do Aço (FARV), unidade do campus III - Unipac Ipatinga. A FARV teve 

seu funcionamento autorizado no dia 6 de julho de 2000, na reunião extraordinária do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, da Universidade Presidente Antônio Carlos. Em função da migração do 

sistema estadual para o sistema federal de ensino, a Faculdade Regional do Vale do Aço passou a ser 

denominada Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga, mantida pela Fundação Presidente 

Antônio Carlos. Em 28/11/2014, com a publicação da Portaria 716/2014 no D.O.U. a Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Ipatinga passou a denominar-se Faculdade Única de Ipatinga - FUNIP, 

mantida pela Única Educacional Ltda., com sede e foro na cidade Ipatinga - MG. Em 09/2019, a 

Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP passou a ser mantida pela Faculdade Única Ltda. 

Desde o início de suas atividades na região do Vale do Aço, a Faculdade mantém parcerias com 

empresas dos diversos setores industriais, comerciais, educacionais, de saúde e outros, para desenvolver 

parte das atividades previstas nos projetos pedagógicos de seus cursos. A Instituição conta, também, 

com um rico histórico de compromisso regional na contribuição da formação de profissionais 

competentes, bem como no estímulo à criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, para atuar em diversos contextos mercadológicos, participando do 

desenvolvimento da sociedade brasileira, contribuindo de forma técnica e ética nos respectivos 

ambientes. 

Hoje, além de oferecer à comunidade regional cursos de graduação, formando profissionais nas 

diferentes áreas de conhecimento, a Faculdade Única de Ipatinga oferece um leque de cursos de extensão 

e pós-graduação lato sensu, visando atender às demandas de aperfeiçoamento cultural e profissional e, 

dessa forma, contribuir para o desenvolvimento da região onde está inserida (QUADRO 1). 
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Quadro 1. Cursos de Graduação existentes – ano 2018 a 2021 
 

Curso Grau 
Modalidade Vagas 

anuais 

oferecidas 

Regime de 

matrícula 

Integralizaç

ão em 

semestres 

Carga 

horária 

total 

Condição legal 

B L T Autorização Reconhecimento 

Administração Presencial X   
120 

 
Semestral 08 3000 

Autorizado pelo 

CONSEPE 06/07/00 e 

CONSUN 29/11/02. 

Nos termos da Portaria 

n° 931 de 24/08/2017, 

publicado no D.O.U. em 

25/08/2017. 

Administração A Distância X   714 Semestral 08 3000 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 979 de 

12/09/2017, publicado 

no D.O.U. em 

13/09/2017. 

- 

Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 
A Distância   x 1.000 Semestral 05 2.200 

Portaria n° 157 de 

24/02/2021, publicado no 

D.O.U. em 26/02/2021. 
 

Arquitetura e Urbanismo 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 10 3000 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 242 de 

30/03/2017, publicado 

no D.O.U. em 

31/03/2017. 

- 

Biomedicina 

Presencial 

X   
40 

 
Semestral 08 3200 

Autorizado pelo 

CONSEPE em 11/07/03 

e CONSUN em 

11/07/03. 

Nos termos da Portaria 

n° 821 de 30/12/2014, 

publicado no D.O.U. em 

02/01/2015. 

Ciências Biológicas 
A Distância 

 X  3.000 Semestral 08 3.000 
Portaria n° 979 de 

12/09/2017, publicado no 

D.O.U. em 13/09/2017. 

 

Ciências Sociais 
A Distância 

 X  3.000 Semestral 08 3.200 

Portaria n°377  de, 

21/08/2019 publicado no 

D.O.U. em 22/08/2019 
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Curso Grau 
Modalidade Vagas 

anuais 

oferecidas 

Regime de 

matrícula 

Integralizaç

ão em 

semestres 

Carga 

horária 

total 

Condição legal 

B L T Autorização Reconhecimento 

Ciência da Computação 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 08 3200 

Autorizado pelo 

CONSEPE em 18/10/05 

e CONSUN em 

18/10/05. 

Nos termos da Portaria 

n° 384 de 27/04/2017, 

publicado no D.O.U. em 

02/05/2017. 

Ciências Contábeis 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 08 3000 

Autorizado pelo 

CONSEPE e CONSUN 

em 18/10/2005. 

Nos termos da Portaria 

n° 270 de 03/04/2017, 

publicado no D.O.U. em 

04/04/2017. 

Ciências Contábeis  

A Distância 

X   
714 

 
Semestral 08 3000 

Autorizado pela Portaria 

n° 979 de 12/09/2017, 

publicado no D.O.U. em 

13/09/2017. 

- 

Direito 

Presencial 

X   120 Semestral 10 3760 

Autorizado pela Portaria 

n° 471, publicado no 

D.O.U. em 12/07/2018. 

 

Educação Especial EaD 

A Distância 

 X  1.000 Semestral 08 3200 

Autorizado pela Portaria 

n° 586, publicado no 

D.O.U. em 10/12/2020. 

 

Educação Física- 

Bacharelado 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 08 3200 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 690 de 

12/11/2014, publicado 

no D.O.U. em 

13/11/2014. 

Nos termos da Portaria 

n° 734 de 21/07/2021, 

publicado no D.O.U. em 

23/07/2021 

Educação Física- 

Licenciatura 

Presencial 

 X  
120 

 
Semestral 06 2940 

Autorizado pelo 

CONAP em 24/09/2004. 

Nos termos da Portaria 

n° 574 de 30/09/2016, 

publicado no D.O.U. em 

03/10/2016 Renovação 

Reconhecimento 917 de 

27/12/2018 e publicado 

no D.O.U. em 

28/12/2018 
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Curso Grau 
Modalidade Vagas 

anuais 

oferecidas 

Regime de 

matrícula 

Integralizaç

ão em 

semestres 

Carga 

horária 

total 

Condição legal 

B L T Autorização Reconhecimento 

Educação Física 

A Distância 

 X  1000 Semestral 08 3200 

Autorizado pela Portaria 

n° 310, publicado no 

D.O.U. em 15/10/2020. 

 

Empreendedorismo 

A Distância 

  X 1000 Semestral 04 1600 

Autorizado pela Portaria 

n° 610 publicado no 

D.O.U. em 22/06/2021. 

 

Enfermagem 

Presencial 

X   
80 

 
Semestral 10 4200 

Autorizado pelo 

CONSEPE em 10/08/01 

e CONSUN em 

29/11/02. 

*Nos termos da Portaria 

n.º 1, de 06/01/2012, do 

Ministério da Educação, 

publicado no D.O.U. de 

09/01/2012. 

Renovação de 

Reconhecimento: 

portaria 821, de 

22/11/2018, publicado 

no D.O.U. em 

26/11/2018 

Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 10 4000 

Autorizado pelo 

CONSEPE 18/10/05 e 

CONSUN 18/10/2005. 

Nos termos da Portaria n° 

125 de 15/03/2013, 

publicado no D.O.U. em 

19/03/2013 

Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

A Distância 

X   1.000 Semestral 10 3.700 

Autorizado nos termos da 

Portaria nº 175, de 

15/06/2020, do Ministério 

da Educação, publicada no 

D.O.U de 22/06/2020. 

 

Engenharia de Controle e 

Automação 

Presencial 

X   
80 

 
Semestral 10 3600 

Autorizado pela Portaria 

n° 536 de 25/08/2014, 

publicado no D.O.U em 

26/08/2014 

Reconhecimento  pela 

Portaria 378, publicado 

no D.O.U em 

22/08/2019 

Engenharia Civil 

Presencial 

X   
180 

 
Semestral 10 4000 

Autorizado pelo 

CONSEPE 05/02/2007 e 

CONSUN  05/02/2007 

Nos termos da Portaria 

n° 1094 de 24/12/2015, 

publicado no D.O.U. em 

30/12/2015. 
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Curso Grau 
Modalidade Vagas 

anuais 

oferecidas 

Regime de 

matrícula 

Integralizaç

ão em 

semestres 

Carga 

horária 

total 

Condição legal 

B L T Autorização Reconhecimento 

Engenharia Civil 

A Distância 

X   1.000 Semestral 10 3.700 

Autorizado nos termos da 

Portaria nº 310, de 

15/10/2020, do Ministério 

da Educação, publicada no 

D.O.U de 16/10/2020. 

 

Engenharia de Alimentos 

 

Presencial 

X   80 Semestral 10 4320 

Autorizado pela Portaria 

n° 441 publicado no 

D.O.U. em 21/06/2018 

 

Engenharia Química 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 10 3600 

Autorizado pelo 

CONSUN 05/02/2007. 

Nos termos da Portaria 

n° 577 de 30/09/2016, 

publicado no D.O.U. em 

03/10/2016. 

Engenharia de Produção 

Presencial 

X   
240 

 
Semestral 10 3600 

Autorizado pelo 

CONSEPE 10/08/2001 e 

CONSUN 05/02/07. 

Nos termos da Portaria 

n° 1094 de 24/12/2015, 

publicado no D.O.U. em 

30/12/2015. 

Engenharia de Produção 

A Distância 

X   750 Semestral 10 3600 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 979 de 

12/09/2017, publicado 

no D.O.U. em 

13/09/2017. 

 

Engenharia Elétrica 

Presencial 

X   80 Semestral 10 4320 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 423 de 

12/06/2018, publicado 

no D.O.U. em 

13/06/2018. 

 

Engenharia Mecânica 

Presencial 

X   80 Semestral 10 4320 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 423 de 

12/06/2018, publicado 

no D.O.U. em 

13/06/2018. 

 

Ensino Religioso 

 

A Distância 

 X  1000 Semestral 08 3200 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 440 de 

11/05/2018, publicado 
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Curso Grau 
Modalidade Vagas 

anuais 

oferecidas 

Regime de 

matrícula 

Integralizaç

ão em 

semestres 

Carga 

horária 

total 

Condição legal 

B L T Autorização Reconhecimento 

no D.O.U. em 

14/05/2018. 

Farmácia 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 10 4020 

Autorizado pelo 

CONSEPE e CONSUN 

em 10/08/2001. 

Nos termos da Portaria 

n° 821 de 30/12/2014, 

publicado no D.O.U. em 

02/01/2015. 

Filosofia 

A Distância 

 X  3000 Semestral 08 4040 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 928 de 

28/12/2018, publicado 

no D.O.U. em 

31/12/2018 

 

 

Física 

A Distância 

 X  3000 Semestral 10 4040 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 835 de 

29/11/2018, publicado 

no D.O.U. em 

30/11/2018 

 

Fisioterapia 

Presencial 

X   80 Semestral 08 4800 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 243 de 

29/05/2019, publicado 

no D.O.U. em 

31/05/2019 

 

 

Fonoaudiologia 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 08 3200 

Autorizado pelo 

CONSEPE em 10/08/2001 

e CONSUN em 29/11/02. 

Nos termos da Portaria 

n° 1014 de 25/09/2017, 

publicado no D.O.U. em 

27/09/2017. 

Geografia 

A Distância 

 X  3000 Semestral 08 3400 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 898 de 

20/12/2019, publicado 

no D.O.U. em 

21/12/2018 
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Curso Grau 
Modalidade Vagas 

anuais 

oferecidas 

Regime de 

matrícula 

Integralizaç

ão em 

semestres 

Carga 

horária 

total 

Condição legal 

B L T Autorização Reconhecimento 

Gestão Ambiental 

A Distância 

  X 1000 Semestral 04 1600 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 285 de 

01/10/2020, publicado 

no D.O.U. em 

05/10/2020 

 

 

Gestão Financeira  

A Distância 

  X 1000 Semestral 04 1600 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 285 de 

01/10/2020, publicado 

no D.O.U. em 

05/10/2020 

 

Gestão Pública 

A Distância 

  X 1000 Semestral 04 1600 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 285 de 

01/10/2020, publicado 

no D.O.U. em 

05/10/2020 

 

História 

A Distância 

X   3000 Semestral 08 3400 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 835 de 

29/11/2018, publicado 

no D.O.U. em 

30/11/2018 

 

Letras- Libras 

A Distância 

 x  1000 Semestral 08 3200 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 285 de 

01/10/2020, publicado 

no D.O.U. em 

05/10/2020 

 

Letras- Libras 

A Distância 

X   1000 Semestral 08 3200 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 285 de 

01/10/2020, publicado 

no D.O.U. em 

05/10/2020 

 

Marketing 

A Distância 

  X 750 Semestral 04 1600 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 443 de 

11/05/2021, publicado 
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Curso Grau 
Modalidade Vagas 

anuais 

oferecidas 

Regime de 

matrícula 

Integralizaç

ão em 

semestres 

Carga 

horária 

total 

Condição legal 

B L T Autorização Reconhecimento 

no D.O.U. em 

14/05/2021 

Matemática 

A Distância 

 X  1000 Semestral 08 3200 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 310 de 

15/10/2020, publicado 

no D.O.U. em 

16/10/2020 

 

Nutrição 

Presencial 

X   80 Semestral 08 3200 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 243 de 

29/05/2019, publicado 

no D.O.U. em 

31/05/2019 

 

Pedagogia 

A Distância 

 X  
742 

 
Semestral 08 3400 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 979 de 

12/09/2017, publicado 

no D.O.U. em 

13/09/2017 

- 

Psicologia 

 

X   
240 

 
Semestral 10 4000 

Autorizado pelo 

CONSEPE em 11/07/03 

e CONSUN em 

11/07/03 

Nos termos da Portaria 

n° 270 de 03/04/2017, 

publicado no D.O.U. em 

04/04/2017. 

Química 

A Distância 

 X  3000 Semestral 08 4080 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 928 de 

28/12/2018, publicado 

no D.O.U. em 

31/21/2018 

 

Segurança no Trabalho 

A Distância 

  X 1000 Semestral 06 2880 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 337 de 

11/07/2019, publicado 

no D.O.U. em 

15/07/2019 

 

Serviços Jurídicos e 

Notariais 

A Distância 
  X 1000 Semestral 04 1600 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 339 de 
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Curso Grau 
Modalidade Vagas 

anuais 

oferecidas 

Regime de 

matrícula 

Integralizaç

ão em 

semestres 

Carga 

horária 

total 

Condição legal 

B L T Autorização Reconhecimento 

11/07/2019, publicado 

no D.O.U. em 

12/07/2019 

Processos Gerenciais  

A Distância 

  X 
658 

 
Semestral 04 1600 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 979 de 

12/09/2017, publicado 

no D.O.U. em 

13/09/2017. 

- 

Gestão de Recursos 

Humanos 

A Distância 

  X 
658 

 
Semestral 04 1600 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 979 de 

12/09/2017, publicado 

no D.O.U. em 

13/09/2017 

- 

Serviço Social 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 08 3000 

Autorizado pelo 

CONSEPE em 06/07/00 

e CONSUN em 

29/11/02. 

*Nos termos da Portaria 

n.º 1, de 06/01/2012, do 

Ministério da Educação, 

publicado no D.O.U. de 

09/01/2012. 

Sistemas de Informação 

Presencial 

X   
120 

 
Semestral 08 3200 

Autorizado pelo 

CONSEPE em 

11/08/2000 e CONSUN 

em 29/11/2002 

*Nos termos do art. 63, 

da Portaria Normativa nº 

40, de 12 de dezembro de 

2007, consolidada pela 

Portaria Normativa nº 

23, de 1º de dezembro de 

2010, do Ministério da 

Educação e protocolo no 

e-MEC sob o nº 

201012830. 

Sistemas para Internet 

A Distância 

  X 1000 Semestral 04 1600 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 157 de 

24/02/2021, publicado 

no D.O.U. em 

26/02/2021 
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Curso Grau 
Modalidade Vagas 

anuais 

oferecidas 

Regime de 

matrícula 

Integralizaç

ão em 

semestres 

Carga 

horária 

total 

Condição legal 

B L T Autorização Reconhecimento 

 

Teologia 

A Distância 

X   1000 Semestral 08 3200 

Autorizado nos termos 

da Portaria n° 916 de 

25/08/2021, publicado 

no D.O.U. em 

26/08/2021 

 

Obs.1: B (bacharelado); L (licenciatura); T (tecnólogo). 

Obs.2: *Aguardando publicação no DOU da Portaria de reconhecimento ou renovação de reconhecimento 
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Atualmente, a Faculdade Única de Ipatinga, conta com 01 (um) Diretor Executivo, 01 (um) Gerente 

Acadêmico, 01 (um) gerente de Educação à Distância, 01 (um) Gerente Administrativo 47 (dezesseis) 

Coordenadores de curso, 01 (um) Coordenador do Núcleo de Extensão, 01 (um) Coordenador do Núcleo 

de Estágio, 01 (um) Coordenador de Pesquisa e Iniciação Científica. Além disso, são 80 (oitenta) 

professores, 25 (vinte e oito) Supervisores de Estágio e 85 (oitenta e cinco) funcionários técnico-

administrativos distribuídos entre Secretaria, Biblioteca, Serviços Gerais e Pessoal de Suporte, além de 

profissionais terceirizados nas funções de segurança, serviço de reprodução e cantina (QUADRO 2). 

 

Quadro 2. Evolução da Faculdade, considerando o período de 2018/2022. 

Evolução da Faculdade, considerando o período de 2018/2022 

Nº Ano 

Nº Total de 

Alunos 

Matriculados 

Nº Total de 

Professores 

Nº Total de 

Funcionários 

1 2018 

1º sem. 4.004 132 155 

2º sem 3.517 137 160 

2 2019 
1º sem. 4.338 145 165 

2º sem 4.749 151 169 

3 2020 
1º sem. 6.266 158 174 

2º sem 9.677 164 178 

4 2021 
1º sem. 15.124 171 185 

2º sem 18.000 176 189 

5 2022 
1º sem. 21.000 183 194 

2º sem 22.000 188 198 

Fonte: Secretaria da Faculdade, RH e Coordenação de Planejamento  

 

A Faculdade busca consolidar um projeto de Educação pela qualidade, dedicando todos os esforços para 

o atendimento desta meta que é um trabalho participativo de todos que estão inseridos e envolvidos 

nesta busca. 
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1.1.2.1 Dirigentes da Instituição 

a) Diretores e Titulação 

Cargo Nome Titulação 

Diretor Executivo William José Ferreira Doutor 

Gerente Acadêmico Paulo Roberto Silva  Mestre 

Gerente de EaD Cristiane Lelis dos Santos Especialista 

Gerente Administrativo Fernanda Campos Especialista 

 

b) Coordenadores de Curso e Titulação 

Curso Grau Nome Titulação 

Administração  Presencial André Luiz Souto Mestre 

Administração  A distância Anna Carolina Moreira de Oliveira Mestre 

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas  A distância Filipe Costa Fernandes Mestre 

Arquitetura e Urbanismo  Presencial Maximiliano Gonçalves Oliveira Mestre 

Biomedicina  Presencial Marina Paro Mestre 

Ciências Biológicas  A distância Fabiane Lopes Barbosa Mestre 

Ciências da Computação  Presencial Filipe Costa Fernandes Mestre 

Ciências Contábeis  Presencial André Luiz Souto Mestre 

Ciências Contábeis  A distância José Geraldo Teixeira Mestre 

Ciências Sociais A distância Mattheus Vinicius Rosa Mestre 

Educação Especial A distância Denise Matias Soares Silva Mestre 

Educação Física / Bach. E Lic.  A distância Wanda Maria de Faria Mestre 

Educação Física / Bach. E Lic.  Presencial Vanderleia Maria de Faria Mestre 

Enfermagem Presencial Danyel Erich Duarte Dias Especialista 

Engenharia Ambiental e Sanitária  Presencial  Eduardo Olímpio Mestre 

Engenharia Ambiental e Sanitária  A distância Jaqueline Miranda Teixeira Especialista 

Engenharia Civil Presencial Renata Luísa Ferreira Mestre 

Engenharia Civil A distância Jaqueline Miranda Teixeira Especialista 

Engenharia de Produção  Presencial Eduardo Olímpio Especialista 

Engenharia de Produção  A distância Michele Lisboa Silveira Doutora 

Eng. de Controle e Automação Presencial Michele Lisboa Silveira Doutora 

Engenharia Química  Presencial Michele Lisboa Silveira Doutora 

Ensino Religioso  A distância  Jorge Benedito Freitas Teodoro Doutor 

Farmácia Presencial Arilton Januário Bacelar Júnior Mestre 

Filosofia  A distância  Jorge Benedito Freitas Teodoro Doutor 

Física  A distância  Gleysson Morais Andrade Especialista 

Fisioterapia  A distância  Adamar Nunes Coelho Junior Mestre 

Fonoaudiologia   Presencial Priscilla Lopes Aniceto de Amorim Mestre 

Geografia  A distância Ronald Assis Fonseca Mestre 
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Gestão de Recursos Humanos  A distância Ana Carolina Moreira Mestre 

Gestão Ambiental  A distância Ronald Assis Fonseca Mestre 

Gestão Financeira  A distância  José Geraldo Teixeira Mestre 

Gestão Pública  A distância Gislaine Dias dos Santos Especialista 

História  A distância Ana Carolina Moreira Mestre 

Letras-Libras / Bach. E Lic.  A distância Clévia Fernanda Sies Barboza  Doutor 

Matemática  A distância Vanessa da Luz Vieira Mestre 

Marketing  A distância Marquione Gomes da Silva Especialista 

Nutrição  Presencial Adriana Medina Stracieri Mestre 

Pedagogia  A distância Marilene Nunes  Mestre 

Processos Gerenciais  A distância Ana Carolina Moreira Mestre 

Psicologia  Presencial Anelise Resende Mestre 

Química  A distância  Tiago Marcel Oliveira Mestre 

Segurança no Trabalho  A distância  Jaqueline Miranda Teixeira Especialista 

Serviços Jurídicos e Notariais  A distância Ana Carolina Alves Xavier Santos Especialista 

Sistemas para Internet  A distância Filipe Costa Fernandes Mestre 

Serviço Social  Presencial Adélia Venades Especialista 

Sistema de Informação  Presencial Filipe Costa Fernandes Mestre 

 

 

c) Coordenadores de Áreas Afins e Titulação 

Cargo Nome Titulação 

Coordenadora da Núcleo de Estágio 

e Empregabilidade 
Verlaine Azevedo Mac Especialista 

Coordenador do Núcleo de Extensão Maximiliano Gonçalves Oliveira Mestre 

Coordenador do Núcleo de Pesquisa 

e Iniciação Científica 

Nathane Silva Resende 

 
Doutora 

 

d) Gestores Administrativos e/ou Financeiros 

Cargo Nome Titulação 

Secretária Acadêmica Sabrina Arthuso Garcias Especialista 

Bibliotecário Melina Lacerda Vaz Especialista 

Coordenador Comunicação Wilkerson Saron Rodrigues Graduado 

Gerente de Informática Geraldo Glicério Júnior Especialista 
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2 MISSÃO E OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO 

2.1 MISSÃO 

A Faculdade Única de Ipatinga tem como missão assegurar a oferta de ensino superior, presencial e a 

distância, com qualidade, visando sempre à inserção de seus egressos no mercado de trabalho. E, com 

isso, contribuir para a consolidação do conhecimento como fonte de geração de riqueza, condição básica 

para o desenvolvimento humano. 

2.2 VISÃO 

Ser a primeira opção em graduação presencial do Vale do Aço e em graduação à distância nas regiões 

dos polos de EaD da Faculdade Única. 

2.3 VALORES E PRINCÍPIOS DE QUALIDADE 

I. Integridade; 

II. Competência; 

III. Aspiração de crescimento profissional, pessoal e institucional; 

IV. Valorização de desempenho; 

V. Integração; 

VI. Comprometimento com a comunidade; e 

VII. Vocação para prestar serviços. 

 

3 PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

3.1 RELATO INSTITUCIONAL 

A Faculdade Única de Ipatinga iniciou suas atividades no Vale do Aço no ano 2000. Naquela época sob 

a denominação de Faculdade Regional do Vale do Aço (FARV), unidade do campus III - Unipac 

Ipatinga. No ano 2008, em função da migração para o sistema federal de ensino, a Faculdade Regional 

do Vale do Aço passou a ser denominada Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga, mantida 

pela Fundação Presidente Antônio Carlos. Em 28/11/2014, com a publicação da Portaria nº 716/2014 

no D.O.U. a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga passou a denominar-se Faculdade Única 

de Ipatinga - FUNIP, mantida pela Única Educacional Ltda., com sede e foro na cidade Ipatinga - MG. 

Por todos esses anos, a faculdade passou por um processo de mudanças e adaptações que implicaram 

em investimentos, esforços e melhoria em toda sua estrutura, cultura, processos acadêmicos, 

administrativos e financeiros. Sua história indica que, até aqui, a IES foi vitoriosa e, daqui em diante, 



Faculdade Única de Ipatinga  
PDI Vigência 2018-2022 
 
 

25 / 203 

 

precisará ser cada vez mais eficiente e eficaz para manter sua curva de crescimento e evolução em todas 

as suas áreas de atuação. É com segurança e tranquilidade que afirmamos que, entre tantos fatores, a 

história vitoriosa da Faculdade Única de Ipatinga deve-se, em boa parte, ao seu processo de 

planejamento e à força de sua equipe de trabalho considerando nesta os colaboradores que vão desde o 

Conselho Gestor até os funcionários da base de sua pirâmide organizacional.   

Para entender a evolução da Faculdade Única de Ipatinga ao longo de sua história, é necessário conhecer 

os processos avaliativos que fundamentaram as decisões para melhoria adotadas pela FUNIP, as ações 

que foram planejadas e implantadas para alcançar melhores resultados, e, os principais resultados 

alcançados pela Faculdade Única de Ipatinga ao longo de sua história. 

3.1.1 Processos avaliativos adotados pela Faculdade Única de Ipatinga 

Desde sua implantação a Faculdade Única de Ipatinga adotou diversos processos avaliativos que foram 

aprimorados ao longo de sua história. No início esses processos eram constituídos da avaliação docente 

realizada semestralmente, da avaliação geral institucional realizada a cada dois anos, e, das avaliações 

externas realizadas, naquela época, pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Com o 

passar dos anos, com base nos resultados alcançados e, sobretudo, com a migração para o sistema federal 

de ensino, os processos avaliativos foram sendo aprimorados novos processos também foram adotados. 

Talvez o maior destaque da evolução desse processo tenha sido a amplitude que, incialmente, era voltada 

para o corpo docente e a percepção geral sobre a Faculdade e, agora, avalia as 10 dimensões da IES 

estabelecidas pelo SINAES. Atualmente fazem parte do processo de avaliação da Faculdade Única de 

Ipatinga os seguintes instrumentos: 

 Ouvidoria; 

 Avaliações docente e tutores EaD; 

 Avaliação da coordenação de curso; 

 Avaliação Geral Institucional; 

 Resultados do Enade; 

 AVIN - Avaliação Integradora e Avaliação Integradora Seriada; 

 Pesquisa com egressos; 

 Avaliações in loco do INEP/MEC; e, 

 Avaliação da Sustentabilidade Financeira.     

 

O Quadro 3 apresenta os instrumentos utilizados no processo de avaliação institucional e o ano de 

implantação.  

 

 

 

Quadro 3. Instrumentos da Avaliação Institucional 
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Pesquisa 

comunidade 

externa 
                     x 

AVIN Seriada                    x x x 

Avaliação 

Institucional 

Geral  cursos 

EaD 

                   x x x 

Avaliação 

Tutores EaD 

                   x x x 

Avaliação 

Coordenação de 

curso 

               x x x x x x x 

Pesquisa com 

Egressos 
           x x x x x x x x x x x 

Avaliações In 

loco INEP/MEC 

           x x X x x x x x x x x 

Ouvidoria          
 

x x x X x x x x x x X x 

AVIN          x x x x X x x x x x x X x 

ENADE       x x x x x x x X x x x x x x X x 

Avaliação da 

Sustentabilidade 

Financeira 

   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Avaliação 

Institucional 

Geral – cursos 

presenciais 

  x x x x X x x x x x x X x x x x x x X x 

Avaliação 

Docente Cursos 

Presenciais 

x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x 

 

A análise do Quadro 3 mostra a evolução do processo de avaliação institucional adotado pela Faculdade 

Única de Ipatinga desde sua implantação. No item 6 deste PDI, sobre Avaliação Institucional, há uma 

descrição detalhada que contempla a forma como cada um desses instrumentos é aplicada, seus objetivos 

e um cronograma de aplicação de cada instrumento no processo de Avaliação Institucional. A evolução 

do processo de avaliação institucional reflete a cultura da Faculdade Única de Ipatinga em que o 

planejamento é o método adotado para manter sua gestão acadêmico-administrativa eficaz e reside nas 

competências relacionadas com a definição e aprovação de uma política educacional factível. O 

desenvolvimento institucional é um processo democratizado e os participantes do mesmo são integrantes 

da comunidade acadêmica que atua através dos seus órgãos colegiados, com representantes dos 

segmentos discente, docente e administrativo. Essa forma de gestão compartilhada demonstra o 
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compromisso que a Faculdade tem com as estruturas de representação, decisão e de gestão nas esferas 

integrantes da sua estrutura organizacional. 

3.1.2 Planejamento Estratégico da Faculdade Única de Ipatinga 

O planejamento estratégico consiste na identificação, análise e estruturação dos propósitos da instituição 

rumo ao que se pretende alcançar, levando-se em consideração os resultados do processo de avaliação 

institucional, suas políticas, os recursos disponíveis e o ambiente interno e externo. 

O planejamento estratégico da FUNIP está estruturado em quatro etapas: fundamentação; socialização; 

aprovação; e, execução e monitoramento. Na fase de fundamentação, o Conselho Gestor analisa os 

resultados gerais do ano corrente e elabora os desafios e metas para o ano seguinte. A socialização se 

caracteriza pela disponibilização dos desafios e metas para o corpo diretivo, corpo gerencial, e corpo de 

coordenadores para que esses elaborem os planos de ação de melhoria para o ano seguinte. Assim, após 

a elaboração dos planos de ação, cada setor tem a possibilidade de discutir e aprovar seus planos de ação 

para implantar as melhorias e alcançar as metas determinadas pelo Conselho Gestor. Uma vez 

aprovados, os planos de ação são executados e monitorados durante o ano. Após aprovação dos planos 

de ação, a CPA divulga no site da Faculdade as melhorias previstas a partir do processo de Avaliação 

Institucional. A CPA também é responsável por acompanhar, ao longo do ano, a implantação das 

melhorias divulgadas no site da Faculdade.  

Entre os planos de ação desenvolvidos pela FUNIP destacam-se aqueles relacionados às seguintes 

atividades: 

 Ampliar o número de alunos matriculados; 

 Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e externa. 

 Assegurar a oferta de cursos e práticas de nivelamento para alunos com dificuldade de 

aprendizagem; 

 Assegurar a sustentabilidade financeira da Faculdade; 

 Criar e implantar novos cursos e/ou modalidades diversas de ensino; 

 Envidar esforços para garantir a oferta de materiais pedagógicos e de apoio aos alunos com 

necessidades educacionais especiais; 

 Estimular a participação de alunos e professores em atividades extensionistas que contribuam 

para a diminuição das desigualdades sociais; 

 Fortalecer os programas e/ou ações institucionais nas áreas social, ambiental, cultural e 

esportiva; 

 Garantir nos currículos dos cursos de graduação temas relacionados à História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena, Educação Ambiental e Educação em Direitos Humanos; 

 Garantir o acesso dos alunos ao sistema de registro acadêmico para melhor acompanhamento 

de sua vida escolar; 
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 Incentivar a comunidade acadêmica a utilizar o site institucional como meio de informação e 

comunicação; 

 Incentivar projetos de educação continuada; 

 Manter permanente processo de atualização do site institucional, de forma a garantir um 

intercâmbio eficiente das informações necessárias ao cotidiano acadêmico; 

 Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino; 

 Melhorar o resultado dos cursos no ENADE; e, 

 Proporcionar condições aos egressos de alcançarem melhores resultados nos exames de classes 

e/ou concursos. 

A consolidação do planejamento das ações de melhoria da FUNIP ao longo de sua história pode ser 

constatada por meio dos resultados alcançados pelos seus principais processos, o que está descrito no 

item 3.1.3 Resultados dos principais processos da FUNIP, apresentado a seguir. 

 

3.1.3 Relato Institucional – Evolução da Faculdade Única de Ipatinga 

3.1.3.1 Cursos ofertados pela Faculdade Única de Ipatinga 

O Quadro 4 apresenta os cursos de graduação presencial ofertados pela FUNIP desde o início de suas 

atividades no Vale do Aço até os dias atuais. Observa-se neste quadro a continuidade da maioria dos 

cursos ofertados. Considerando-se as dificuldades de manutenção de oferta de cursos e a 

descontinuidade desta oferta por diversas IES do Estado em todo o país, causadas por dificuldades de 

toda sorte, a manutenção da oferta dos cursos pela FUNIP indica seu compromisso com todos os 

públicos envolvidos no processo educacional. Esta manutenção de oferta é resultado, também, de seus 

esforços pela melhoria de sua gestão e de seus processos acadêmicos, administrativos e financeiros.  

Quadro 4.Cursos de graduação presencial ofertados pela Faculdade Única de Ipatinga 
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Fisioterapia                    x 

Nutrição                    x 

Direito                    x 

Engª Elétrica                    x 

Engª Mecânica                    x 

Engª de 

Alimentos 
                  

x x 

Arquitetura e 

Urbanismo 
                                  x  x x 

Engª de Controle 

e Automação 
                              x x x x x 

Educação Física 

(Bacharelado) 
                              x x x x x 
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Engª da Produção                 x x x x x x x x x x x x 

Engª Química                x x x x x x x x x x x x x 

Engª Civil               x x x x x x x x x x x x x 

Ciências da 

Computação 
          x x x x x x x x x x x x x x x 

Ciências 

Contábeis 
          x x x x x x x x x x x x x x x 

Engª Ambiental e 

Sanitária 
          x x x x x x x x x x x x x x x 

Educação Física 

(Licenciatura) 
        x x x x x x x x x x x x x x x x 

Psicologia       x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Biomedicina       x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Fonoaudiologia     x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Farmácia     x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Enfermagem   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Sistemas de 

Informação 
  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Serviço Social x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Administração x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Turismo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

3.1.3.2 Cursos de Graduação a Distância 

Com a publicação da Portaria MEC n° 979 em 13/09/2017, a FUNIP passou a ofertar os cursos de EaD. 

Mais uma vez, considerando as demandas fomentadas pela evolução tecnológica e pela crescente 

necessidade de qualificação de mão de obra, a FUNIP busca atender as demandas regionais, estaduais e 

nacionais, por meio da oferta de cursos em EaD tendo a qualidade da formação dos alunos como seu 

objetivo precípuo. Essa realização demonstra todo esforço da FUNIP pela busca de sua perenização, 

pela consolidação de seu compromisso com os públicos envolvidos no processo educacional, e, com a 

melhoria de sua gestão e de seus processos acadêmicos, administrativos e financeiros. O Quadro 2 

apresenta os cursos na modalidade de EaD ofertados pela FUNIP 

 

Quadro 5. Cursos de graduação a distância ofertados pela Faculdade Única de Ipatinga  
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Análise e Desenvolvimento de Sistemas         x 

Empreendedorismo         x 

Engenharia de Produção         x 

Ensino Religioso         x 

Marketing         x 

Sistemas para Internet         x 

Teologia         x 
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Educação Especial       x x 

Educação Física       x x 

Engenharia Ambiental e Sanitária       x x 

Engenharia Civil       x x 

Gestão Ambiental       x x 

Letras-Libras      x x 

Letras-Libras      x x 

Matemática      x x 

Ciências Sociais     x x x 

Gestão Financeira     x x x 

Gestão Pública     x x x 

Segurança no Trabalho     x x x 

Serviços Jurídicos e Notariais     x x x 

Ciências Biológicas   x x x x 

Filosofia   x x x x 

Física   x x x x 

Geografia   x x x x 

História    x x x x 

Química   x x x x 

Administração  x x x x x 

Ciências Contábeis  x x x x x 

Gestão de Recursos Humanos  x x x x x 

Pedagogia  x x x x x 

Processos Gerenciais  x x x x x 
 

3.1.3.3 Cursos de Pós-Graduação (Especialização) 

A FUNIP, visando cumprir sua missão e contribuir para a formação da mão de obra especializada, 

sempre ofertou cursos de pós-graduação nas áreas de seus cursos de graduação. Recentemente, em 

função da autorização de oferta de curso na modalidade de EaD, a FUNIP ampliou a oferta de cursos de 

especialização nesta modalidade. O Quadro 6 apresentam a relação de cursos de pós-graduação 

ofertados pela FUNIP. 

Quadro 6. Cursos de pós-graduação presenciais ofertados pela Faculdade Única de Ipatinga  
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3.1.3.4 Matrículas na Faculdade Única de Ipatinga 

 

A Figura 1 apresenta o número de matrículas na graduação presencial e a Distância da Faculdade Única 

de Ipatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXATAS HUMANAS SAÚDE

Análise do Comportamento na prática Clínica e social X X

Análises Clínicas e Toxicologia X

Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica X

Atividade Física e Fisiologia do Exercício X

Audiologia X

Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis X

Desenvolvimento de Sistemas para Web X

Engenharia da Qualidade X

Engenharia de Estruturas Civis e Industriais X

Engenharia de Segurança do Trabalho X

Especialização em Arquitetura Sustentável X

Especialização em Geotecnia Estrural e mbiental X

Especialização em Saúde Mental X

Especializção em Enfermagem de urgência e Emergência X

Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde X

Gestão de Pessoas e Negócios X

MBA em Administração Pública e Gestão de Finanças X

MBA em Finanças e Controladoria X

MBA em Gerenciamento de Projetos X X X

MBA em Gestão Ambiental X

MBA em Marketing X

Planejamento, Formulação e Avaliação de Políticas e Projetos Sociais X X

Psicologia e Saúde X

Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família X

Terapia Cognitivo-Comportamental X
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Figura 1. Evolução das matrículas na graduação presencial da FUNIP 

 

 

A análise do gráfico apresentado na Figura 1 mostra claramente a evolução do número de matrículas na 

graduação presencial e a distância da Faculdade Única de Ipatinga. Esta evolução é resultado de seus 

esforços significativos para a melhoria de sua gestão e de seus processos acadêmicos, administrativos e 

financeiros. Apesar das diversas dificuldades encontradas pelas IES do Estado e de todo o país, a FUNIP 

tem conseguido manter sua curva de crescimento nas matrículas de graduação presencial.  

3.1.3.5 Resultados das visitas de avaliação in loco dos cursos da FUNIP 

Os dados apresentados no Quadro 8 indicam que os cursos da Faculdade Única de Ipatinga sempre 

alcançaram resultados satisfatórios nas visitas in loco realizadas pelo Conselho Estadual de Educação 

de Minas Gerais, no período entre 2003 a 2008, e nas avaliações realizadas pelo INEP/MEC, a partir do 

ano 2011. Esses indicadores de avaliação externa refletem os esforços da FUNIP para assegurar a 

melhoria e evolução de seus processos nas dimensões acadêmico-pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura.  

Quadro 7. Resultados das avaliações in loco dos cursos da Faculdade Única de Ipatinga 

Curso 
Modalidad

e 

Condição legal Conceito de 

Curso (CC) 

Ano 

 
Tipo de Avaliação Ano 

Ciência da Computação Presencial Reconhecimento 2011 3 

Engenharia Civil 
Presencial 

Reconhecimento 2011 
4 

 

Farmácia 
Presencial 

Reconhecimento 2011 
3 

 

Psicologia 
Presencial 

Reconhecimento 2011 
4 

 

Engenharia Química 
Presencial 

Reconhecimento 2013 
4 

 

Ciências Contábeis 
Presencial Renovação de 

Reconhecimento 
2014 4 

Educação Física- Licenciatura 
Presencial Renovação de 

Reconhecimento 
2014 3 

Administração A Distância Autorização 2015 
 

3 

 

Gestão de Recursos Humanos 
A Distância 

Autorização 2015 
4 

 

Pedagogia 
A Distância 

Autorização 2015 
3 

 

Processos Gerenciais  
A Distância 

Autorização 2015 
4 

 

Administração Presencial 
Renovação de 

Reconhecimento 
2015 4 

Ciências Contábeis  
A Distância 

Autorização 2016 
4 

 

Arquitetura e Urbanismo Presencial Autorização 2017 
s/c 
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Curso 
Modalidad

e 

Condição legal Conceito de 

Curso (CC) 

Ano 

 
Tipo de Avaliação Ano 

Sistemas de Informação 
Presencial Renovação de 

Reconhecimento 
2017 

4 

 

Ciências Biológicas 
A Distância 

Autorização 2018 4 

Filosofia 
A Distância 

Autorização 2018 
4 

 

Física 
A Distância 

Autorização 2018 
4 

 

Geografia 
A Distância Autorização 

 
2018 

4 

 

História 
A Distância 

Autorização 2018 
4 

 

Química 
A Distância 

Autorização 2018 
4 

 

Direito Presencial Autorização 2018 
4 

 

Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

Presencial Renovação de 

Reconhecimento 
2018 

4 

 

Engenharia de Alimentos 

 

Presencial 
Autorização 2018 s/c 

Engenharia Elétrica Presencial Autorização 2018 s/c 

Engenharia Mecânica Presencial Autorização 2018 s/c 

Serviço Social 
Presencial Renovação de 

Reconhecimento 
2018 

4 

 

Ciências Sociais 
A Distância 

Autorização 2019 4 

Gestão Financeira A Distância Autorização 2019 4 

Gestão Pública A Distância Autorização 2019 5 

Segurança no Trabalho 

A Distância 

Autorização 2019 
 

4 

 

Serviços Jurídicos e Notariais 
A Distância 

Autorização 2019 
5 

 

Educação Física- Bacharelado Presencial Reconhecimento 2019 
4 

 

Engenharia de Controle e 

Automação 

Presencial 
Reconhecimento 2019 

4 

 

Fisioterapia 
Presencial Autorização 

 
2019 s/c 

Nutrição Presencial Autorização 2019 s/c 

Educação Especial 
A Distância Autorização 2020 5 

Engenharia Ambiental e Sanitária 
A Distância Autorização 2020 4 

Engenharia Civil 
A Distância Autorização 2020 4 

Gestão Ambiental A Distância Autorização 2020 4 

Letras-Libras(Licenciatura) A Distância Autorização 2020 4 

Letras-Libras(Bacharelado) A Distância Autorização 2020 5 

Matemática A Distância Autorização 2020 4 

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 
A Distância Autorização 2021  
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Curso 
Modalidad

e 

Condição legal Conceito de 

Curso (CC) 

Ano 

 
Tipo de Avaliação Ano 

Empreendedorismo 
A Distância Autorização 2021 4 

Engenharia de Produção 
A Distância 

Autorização 2021 
4 

 

Ensino Religioso 

 

A Distância 
Autorização 2021 

4 

 

Marketing A Distância Autorização 2021 4 

Sistemas para Internet A Distância Autorização 2021 5 

Teologia A Distância Autorização 2021 5 

 

 

3.1.3.6 Resultados no ENADE/CPC e CC dos cursos da Faculdade Única de Ipatinga 

Alcançar resultados satisfatórios no ENADE e CPC tem sido um desafio perseguido pelas IES em todo 

o país. Essa busca se justifica tanto pelos impactos diretos dessas avaliações na IES quanto pelo impacto 

indireto em seu corpo docente e corpo discente. Ademais, o ENADE é um excelente indicativo de que 

os cursos estão no caminho certo para assegurar as competências e habilidades preconizadas nas DCN’s. 

No entanto, há de se ressaltar que até 2008 a FUNIP fazia parte do Sistema Estadual de Ensino e os 

resultados do ENADE até aquela data não impactavam diretamente a IES, nem ao seu corpo docente e 

seu corpo discente. Assim, a partir de 2009 iniciou-se um trabalho junto ao corpo docente e corpo 

discente para conscientizar esses agentes da importância de se alcançar bons resultados no ENADE. As 

atividades desenvolvidas incluíram palestras, oficinas pedagógicas, ajustes e adequações nos projetos 

pedagógicos dos cursos, reestruturação do sistema de avaliação, aprimoramento dos projetos 

interdisciplinares, cursos de extensão, adequações das políticas de estágio e outras melhorias. Com o 

desenvolvimento dessas atividades os resultados no ENADE/CPC estão melhorando de forma 

progressiva. Esta evolução pode ser percebida analisando-se os dados apresentados no Quadro 9. Esse 

quadro apresenta também as os CCs que indicam o resultado da avaliação das condições de oferta do 

curso por meio de avaliações in loco realizadas pelas comissões do INEP/MEC. 

 

 

Quadro 8. Resultados do ENADE/CPC dos cursos da Faculdade Única de Ipatinga 
 

 

Curso Grau 

ENADE 

 

Ano 

 

CPC 

 

Ano 

 

Conceito 

de Curso 

(CC) Ano 

 

Administração Presencial 
4 

2018 

3 

2018 

4 

2015 
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Curso Grau 

ENADE 

 

Ano 

 

CPC 

 

Ano 

 

Conceito 

de Curso 

(CC) Ano 

 

Administração A Distância s/c s/c 
3 

2015 

Arquitetura e Urbanismo 

 

Presencial 
s/c s/c s/c 

Ciências Biológicas 

 

A Distância s/c s/c 

4 

2018 

Ciências Sociais 

 

A Distância s/c s/c 

4 

2019 

Ciência da Computação 
Presencial 

s/c s/c 
3 

2011 

Ciências Contábeis 
Presencial 3 

2018 

2 

2018 

4 

2014 

Ciências Contábeis  
A Distância 

s/c s/c 
4 

2016 

Direito 
Presencial 

s/c s/c 
4 

2018 

Educação Física- Bacharelado 
Presencial 3 

2019 

2 

2019 

4 

2019 

Educação Física- Licenciatura 
Presencial 3 

2017 

3 

2017 

3 

2014 

Engenharia Ambiental e Sanitária 
Presencial 3 

2019 

3 

2019 

4 

2018 

Engenharia de Controle e Automação 
Presencial 3 

2019 

2 

2019 

4 

2019 

Engenharia Civil 
Presencial 2 

2019 

3 

2019 

4 

2011 

Engenharia de Alimentos 

 

Presencial 
s/c s/c s/c 

Engenharia Química 
Presencial 2 

2019 

3 

2019 

4 

2013 

Engenharia de Produção 
A Distância 

s/c s/c 
4 

2021 

Engenharia Elétrica Presencial s/c s/c s/c 

Engenharia Mecânica Presencial s/c s/c s/c 

Ensino Religioso 

 

A Distância 
s/c s/c 

4 

2021 

Farmácia 
Presencial 3 

2019 

2 

2019 

3 

2011 

Filosofia 

 

A Distância s/c s/c 

4 

2018 

 

 

Física 

A Distância 
s/c s/c 

4 

2018 

Fisioterapia Presencial s/c s/c s/c 

Geografia 
A Distância 

s/c s/c 
4 

2018 

História 
A Distância 

s/c s/c 
4 

2018 

Nutrição Presencial s/c s/c s/c 
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Curso Grau 

ENADE 

 

Ano 

 

CPC 

 

Ano 

 

Conceito 

de Curso 

(CC) Ano 

 

Pedagogia 
A Distância 

s/c s/c 
3 

2015 

Psicologia 

 

Presencial 
2 

2018 

3 

2018 

4 

2011 

 

Química 
A Distância 

s/c s/c 
4 

2018 

Segurança no Trabalho 
A Distância 

s/c s/c 
4 

2019 

Serviços Jurídicos e Notariais 
A Distância 

s/c s/c 
5 

2019 

Processos Gerenciais  
A Distância 

s/c s/c 
4 

2015 

Gestão de Recursos Humanos 
A Distância 

s/c s/c 
4 

2015 

Serviço Social 
Presencial 4 

2016 

3 

2016 

4 

2018 

Sistemas de Informação 
Presencial 

s/c s/c 
4 

2017 

 

 

 

A evolução da Faculdade Única de Ipatinga apresentada de forma sintética neste relato institucional 

pode ser melhor compreendida por meio da análise dos dados descritos ao longo deste PDI. O item 3.2, 

Objetivos e Metas Institucionais, apresentado a seguir. Este item relaciona as principais ações de 

melhoria resultantes do processo de Autoavaliação Institucional e o cronograma de implantação dessas 

ações. 

 

3.2 OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

A Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP é uma Instituição em contínuo e dinâmico processo de evolução 

e desenvolvimento no cumprimento da sua missão e na realização dos seus objetivos e metas. Encontra-

se, atualmente, em um processo de reflexões e revisões de sua expansão, de seus cursos de graduação e 

pós-graduação, reavaliando suas políticas educacionais de ensino e de extensão, da própria estrutura 

organizacional e funcional visando um salto de qualidade. Para concretizar os objetivos listados a seguir, 

a Faculdade estabeleceu metas de médio e longo prazo executadas na vigência deste PDI, distribuídas 

da seguinte forma: 

 

Quadro 9. Dimensão, objetivos e metas a serem executadas na vigência deste PDI 
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Dimensão Objetivo Metas 

I - Missão e PDI 

Cumprir a Missão 

Institucional e os 

objetivos e metas 

institucionais do PDI 

 Criar e implantar novos cursos e/ou modalidades 

diversas de ensino que atendam às necessidades 

regionais. 

 Estabelecer esforços para cumprimento das metas e 

objetivos previstos no PDI. 

II - Ensino, 

Extensão e Pós-

graduação 

Expandir e garantir a 

qualidade do ensino de 

graduação. 

 Ampliar a oferta de cursos de graduação na 

modalidade presencial e a distância. 

 Ampliar o número de alunos matriculados. 

 Melhorar e consolidar a qualidade das diversas 

atividades de ensino. 

 Melhorar o resultado dos cursos no ENADE. 

 Assegurar a oferta de cursos e práticas de nivelamento 

para alunos com dificuldade de aprendizagem. 

 Envidar esforços para alcançar resultados excelentes 

nas avaliações in loco realizadas pelo INEP/MEC. 

 Assegurar o atendimento aos requisitos necessários 

para transformar a Faculdade Única de Ipatinga em 

Centro Universitário. 

Ampliar e aperfeiçoar 

as práticas 

extensionistas. 

 Fortalecer os programas e/ou ações institucionais de 

extensão nas áreas social, ambiental, cultural e 

esportiva; 

 Incentivar projetos de educação continuada. 

 Estimular a participação de alunos e professores em 

atividades extensionistas. 

 Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, 

avaliação e informação das atividades extensionistas 

para a comunidade interna e externa. 

 Buscar a sustentabilidade financeira do setor de 

extensão. 

 Buscar parcerias com escolas, prefeituras e outras 

instituições para assegurar a oferta de projetos e cursos 

de extensão. 

Oferecer ensino de 

pós-graduação com 

qualidade. 

 Estabelecer esforços para oferta de cursos de pós-

graduação “Lato Sensu”. 

 Buscar parcerias para a realização de cursos “Lato 

Sensu” em áreas diversas para atendimento à demanda 

da comunidade. 

 Envidar esforços para implantação de cursos de pós-

graduação “Stricto Sensu” 

III - 

Responsabilidade 

Social 

Atender as demandas 

regionais onde está 

inserida a Faculdade, 

considerando os 

aspectos 

socioeconômicos e 

culturais. 

 Realizar programas e/ou projetos visando atender às 

demandas regionais. 

 Garantir nos currículos dos cursos de graduação temas 

relacionados à História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, Educação Ambiental e Educação em 

Direitos Humanos. 
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Dimensão Objetivo Metas 

 Assegurar a oferta de bolsas de estudos e 

financiamento estudantil para alunos não assistidos 

por programas governamentais. 

IV - 

Comunicação 

Garantir processos de 

comunicação eficazes. 

 Reconstruir o site institucional visando a utilização de 

tecnologias mais modernas. 

 Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e 

externa. 

 Garantir o acesso dos alunos ao sistema de registro 

acadêmico para melhor acompanhamento de sua vida 

escolar. 

 Incentivar a comunidade acadêmica a utilizar o site 

institucional como meio de informação e 

comunicação; 

 Manter permanente processo de atualização do site 

institucional, de forma a garantir um intercâmbio 

eficiente das informações necessárias ao cotidiano 

acadêmico. 

 Garantir no site institucional editais sonoros. 

V - Políticas de 

pessoal 

Garantir a prestação de 

serviços por 

profissionais 

qualificados. 

 Implantar ações para qualificação e formação 

continuada do corpo docente, gerencial e pessoal 

técnico-administrativo. 

Ampliar a titulação o 

regime de trabalho do 

corpo docente; 

 Ampliar a contratação de docentes com formação 

“Stricto Sensu”. 

Ampliar os programas 

de capacitação do 

corpo docente e do 

pessoal técnico-

administrativo; 

 Ampliar e implementar os programas de capacitação 

do corpo docente e do pessoal técnico-administrativo 

Ampliar o apoio à 

produção do corpo 

docente e do pessoal 

técnico 

 Elaborar e implementar o Manual de apoio à produção 

do corpo docente e do pessoal técnico. 

Assegurar o apoio à 

participação do corpo 

docente e do pessoal 

técnico-administrativo 

em eventos científicos 

 Elaborar e implementar o Manual de incentivo e apoio 

à participação do corpo docente e do pessoal técnico-

administrativo em eventos científicos. 

VI - Organização 

e Gestão 

Promover a 

profissionalização da 

gestão  

 Aperfeiçoar, racionalizar e modernizar o processo de 

planejamento e gestão institucional. 

 Capacitar os dirigentes das unidades. 

VII - 

Infraestrutura 

Garantir biblioteca 

com acervo 

quantitativo e 

 Manter atualizados e renovados o acervo bibliográfico 

e as redes de informação da biblioteca. 
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Dimensão Objetivo Metas 

qualitativo que atenda 

à demanda dos cursos. 

Oferecer infraestrutura 

física e mobiliária 

condizente com as 

necessidades dos 

cursos e da 

comunidade 

acadêmica. 

 Investir na expansão, melhoria e/ou modernização da 

infraestrutura física, de apoio e dos laboratórios da 

Faculdade. 

VIII - Avaliação 

Institucional 

Aprimorar o sistema 

de avaliação 

institucional. 

 Assegurar o funcionamento da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, considerando as exigências da 

legislação educacional pertinente.  

 Manter a cultura de Avaliação Institucional. 

 Realizar periodicamente a Meta-Avaliação. 

 Utilizar a divulgação dos resultados da Avaliação 

Institucional das ações de melhoria implementadas 

pela IES. 

 Incentivar o funcionamento da ouvidoria. 

IX - Atendimento 

aos Estudantes 

Aperfeiçoar o 

Atendimento ao 

Estudante e o 

acompanhamento ao 

egresso. 

 Buscar a ampliação da oferta de estágio remunerado. 

 Assegurar o funcionamento do núcleo de apoio ao 

estudante. 

 Manter convênios com FIES e PROUNI. 

 Buscar outras alternativas de financiamento 

estudantil. 

 Assegurar o atendimento aos alunos portadores de 

necessidades especiais. 

 Aprimorar o sistema de acompanhamento dos 

egressos. 

X - 

Sustentabilidade 

Financeira 

Assegurar a 

sustentabilidade 

financeira da IES. 

 Assegurar uma gestão acadêmica, administrativa e 

financeira, adequada à realidade da faculdade. 

 

Assim, nesse processo destaca-se um conjunto de estratégias e ações, compreendidas em diferentes 

esferas assim configuradas: 

 

 

 

Quadro 10. Estratégias e ações 

Estratégias Ações 

Promoção do ensino de 

qualidade 

 Implantar, gradativamente, os cursos de graduação na modalidade 

presencial e a distância propostos neste Plano, considerando a demanda 

regional e estadual.  
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Estratégias Ações 

 Criar programas para oferta de cursos para a educação continuada; 

 Implantar ambiente virtual de aprendizagem para o ensino 

semipresencial e educação a distância. 

 Consolidar o sistema de Avaliação Institucional. 

 Elaborar relatório de auto avaliação com resultados, análises, reflexões 

e proposições que subsidiem o planejamento institucional. 

 Dar continuidade aos trabalhos interdisciplinares de extensão 

desenvolvidos junto à comunidade. 

 Firmar programas de parcerias e convênios com outras instituições de 

educação visando intercâmbio de trabalho. 

 Apoiar as jornadas, semanas de estudos, palestras, conferências, 

workshops e outros fóruns de debates no âmbito da instituição. 

 Executar programas e projetos de ação educacional, social e de trabalho 

comunitário. 

 Buscar parcerias com ONG`s, órgãos e instituições públicas e privadas 

para garantir o atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

Aperfeiçoamento e 

desenvolvimento dos 

Recursos Humanos 

 Incentivar a formação acadêmica do corpo docente. 

 Oferecer atividades de treinamento e atualização profissional para o 

corpo técnico-administrativo. 

Aprimoramento dos 

processos operacionais 

acadêmicos e 

administrativos 

 Aprimorar continuamente os processos acadêmicos e administrativos, 

com vistas à otimização das atividades desenvolvidas na Instituição. 

Gestão da infraestrutura 

 Garantir infraestrutura física e acadêmica adequada às necessidades 

institucionais e ao desenvolvimento dos cursos e dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 Manter atualizado o acervo da Biblioteca. 

 Manter atualizados os recursos e equipamentos necessários ao(s) 

Laboratório(s) de Informática e ao(s) Laboratório(s) Específico(s) para 

o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 Assegurar o ambiente (clima, organização e segurança) necessário ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

Desenvolvimento e 

readequação dos 

sistemas de 

comunicação 

 Capacitar os responsáveis pelos processos de comunicação interna e 

externa; 

 Otimizar o uso do site institucional, mantendo-o atualizado;  

 Disponibilizar editais sonoros; 

 Ampliar o acesso do aluno ao Sistema de Registro Acadêmico. 

Ação social e 

atendimento ao 

estudante 

 Programar novas políticas de educação inclusiva. 

 Aprimorar a política de nivelamento. 

 Manter e aprimorar o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e 

Social; 

 Aperfeiçoar o Programa de Apoio aos Alunos Carentes. 

 Manter o cadastro de adesão ao Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior – FIES. 
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Estratégias Ações 

 Manter o cadastro de adesão ao Programa Universidade para Todos – 

PROUNI. 

 Mapear os alunos com deficiências e/ou necessidades educacionais 

especiais. 

 Aprimorar o sistema de acompanhamento dos alunos matriculados na 

faculdade e de seus egressos. 

Gestão financeira 

 Empreender esforços para redução dos índices de evasão e 

inadimplência. 

 Aprimorar a gestão financeira em relação à apuração dos resultados de 

cada curso. 

 Buscar estratégias para a formação de turmas nos processos seletivos e 

a enturmação média. 

 Realizar investimentos de acordo com a implantação das propostas do 

PDI. 

 

3.2.1 Cronograma de Execução das Ações 

 

Quadro 11. Cronograma de execução das ações 

Políticas acadêmicas 2018 2019 2020 2021 2022 

Atender aos requisitos necessários para transformar a 

Faculdade Única de Ipatinga em Centro Universitário 
X     

Implantar, gradativamente, os cursos de graduação na 

modalidade presencial e a distância propostos neste Plano, 

considerando a demanda regional. 

X X X X X 

Consolidar o sistema de Avaliação Institucional. X X    

Dar continuidade aos trabalhos interdisciplinares de extensão 

desenvolvidos junto à comunidade. 
X X X X X 

Consolidar a política de apoio aos docentes na produção 

científica e na participação de eventos técnico-científicos. 
X X    

Consolidar a política de apoio ao corpo técnico-administrativo 

na participação de eventos técnico-científicos. 
X X    

Consolidar a política de apoio aos discentes na realização de 

eventos e produção científica.  
X X    

Firmar programas de parcerias e convênios com outras 

instituições de educação visando intercâmbio de trabalho. 
X X X X X 

Apoiar as jornadas, semanas de estudos, palestras, 

conferências, workshops e outros fóruns de debates no âmbito 

da instituição. 

X X X X X 
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Executar programas e projetos de ação educacional, social e de 

trabalho comunitário. 
X X X X X 

Buscar parcerias com ONG`s, órgãos e instituições públicas e 

privadas para garantir o atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

X X X X X 

 

Políticas de pessoal 2018 2019 2020 2021 2022 

Assegurar a implantação do Plano de Cargos e Salários atual 

do pessoal docente e técnico-administrativo. 
X X X X X 

Aperfeiçoar os programas de desenvolvimento dos Recursos 

Humanos 
X X X X X 

Oferecer atividades de treinamento e atualização profissional 

para o corpo técnico-administrativo. 
X X X X X 

 

Gestão da Infraestrutura 2018 2019 2020 2021 2022 

Implantar as melhorias originadas no processo de autoavaliação 

institucional. 
X X X X X 

Garantir infraestrutura física e acadêmica adequada às 

necessidades institucionais e ao desenvolvimento dos cursos e 

dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

X X X X X 

Manter atualizado o acervo da Biblioteca. X X X X X 

Manter atualizados os recursos e equipamentos necessários 

ao(s) Laboratório(s) de Informática e ao(s) Laboratório(s) 

Específico(s) para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 

X X X X X 

Assegurar o ambiente (clima, organização e segurança) 

necessário ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. 
X X X X X 

 

Gestão da Comunicação 2018 2019 2020 2021 2022 

Desenvolvimento e readequação dos sistemas de comunicação X X X X X 

Capacitar os responsáveis pelos processos de comunicação 

interna e externa; 
X X X X X 

Atualizar a estrutura do site institucional, mantendo-o 

atualizado quanto às novas tecnologias de TIC disponibilizadas 

no mercado. 

X X X X X 

Ampliar o acesso do aluno ao Sistema de Registro Acadêmico. X X X X X 
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Políticas de Educação Inclusiva 2018 2019 2020 2021 2022 

Manter e aprimorar o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico 

e Social e a política de nivelamento. 
X X X X X 

Aperfeiçoar o Programa de Apoio aos Alunos Carentes. X X X X X 

Manter o cadastro de adesão ao FIES. X X X X X 

Manter o cadastro de adesão ao Programa Universidade para 

Todos. 
X X X X X 

Mapear os alunos com deficiências e/ou necessidades 

educacionais especiais e disponibilizar os recursos 

tecnológicos e humanos adequados às necessidades desses 

alunos. 

X X X X X 

Aprimorar o sistema de acompanhamento dos alunos 

matriculados na faculdade e de seus egressos. 
X X X X X 

 

Gestão Financeira 2018 2019 2020 2021 2022 

Diminuir os índices de evasão e inadimplência. X X X X X 

Aprimorar a gestão financeira em relação à apuração dos 

resultados de cada curso. 
X X X X X 

Melhorar a formação de turmas nos vestibulares e a enturmação 

média. 
X X X X X 

Assegurar a oferta de bolsas de estudos que garantam ao 

público atendido pela FUNIP o acesso e a permanência no 

ensino superior. 

X X X X X 

Realizar investimentos de acordo com a implantação das 

propostas do PDI. 
X X X X X 

 

3.3 EXPANSÃO DE TURMAS E CURSOS 

O planejamento das atividades da Faculdade inclui estratégias que direcionam a maneira como deve 

ocorrer a expansão de seus cursos e qual deve ser o conjunto de ações no campo acadêmico. Envolvem, 

também, ações realmente capazes de gerar o desenvolvimento dos recursos humanos, da biblioteca, da 

informática, das instalações físicas, com vistas à consolidação do sistema educacional da Faculdade 

como Instituição comprometida com os padrões de qualidade. Assim, a ampliação de turmas e de cursos 

de graduação e/ou pós-graduação, seja pela resposta às demandas atuais, seja pela coerência com as 

áreas de saber, tem na expansão uma possibilidade de real efetivação. Um empreendimento dessa 

natureza é proposto a partir de um estudo social e mercadológico sobre as pertinências que possibilitam 

a atualização da Faculdade nas suas ofertas de ensino e extensão (ANEXO II). A estrutura e as bases 

sólidas existentes na Faculdade permitem adotar medidas que visem o aproveitamento das 

potencialidades de mercado provenientes da demanda detectada e criar um conjunto de oportunidades 



Faculdade Única de Ipatinga  
PDI Vigência 2018-2022 
 
 

44 / 203 

 

materializadas através de ações concretas para novos cursos de graduação e/ou pós-graduação, 

qualificados nas áreas de interesse da Faculdade. Atualmente, os principais esforços da Faculdade Única 

de Ipatinga se concentram na estruturação e oferta de cursos de graduação em EaD. Esta decisão está 

fundamentada nos estudos e dados do censo de educação publicados nos últimos anos. O item 3.4 

Criação de Novas Áreas deste PDI trata especificamente dessa temática. 

 

3.3.1 Extensão 

A indissociabilidade entre ensino e extensão é um dos princípios educacionais da Faculdade Única de 

Ipatinga previsto no PDI. O trabalho conjunto de ensino e extensão ocorre através da relação entre 

Faculdade e comunidade e da utilização de metodologias participativas. O ensino não deve ficar limitado 

somente à sala de aula ou às instalações da Faculdade. O ensino deve integrar os espaços internos e 

externos à Faculdade, passando a fomentar um conteúdo multidisciplinar. O compromisso da Faculdade 

com a formação cidadã do aluno pode ser aprimorada por meio do diálogo entre a Instituição e a 

comunidade local. Dessa forma, a articulação entre ensino e extensão afirma que estas atividades são 

indissociáveis na formação do aluno. As diretrizes que norteiam extensão na Faculdade são: 

I. A relação ensino e extensão;  

II. A articulação entre Faculdade e a sociedade;  

III. Participação de toda comunidade acadêmica nas ações com a sociedade; e 

IV. Valorização da interdisciplinaridade e da produção do conhecimento.  

A extensão está presente na estrutura dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e na proposta de novos cursos 

(ANEXO II), em conformidade com a ideia da indissociabilidade do ensino e extensão, contemplando 

práticas adquiridas pelo aluno, sejam nos estágios ou nas atividades complementares. 

 

3.4 CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS 

É essencial, no entanto, em um processo de expansão, efetuar uma revisão crítica das ofertas da 

Faculdade nas suas partes e no todo. Um planejamento se torna pressuposto necessário para qualquer 

forma de expansão baseada, principalmente, nas áreas de conhecimentos que constituem o atual perfil 

da Faculdade. São os resultados decorrentes dos estudos de mercado que permitem detectar a demanda 

e apresentar proposições de conhecimentos de ponta para somar às áreas já presentes na Faculdade. 

Estudos e publicações na área acadêmica dos últimos anos indicam que vivemos um momento muito 

especial na área de educação. O conhecimento e a capacidade de aprendizado ao longo da vida passam 

a ser encarados como uma fonte de riqueza das nações e uma condição para o desenvolvimento humano 

e para a sustentabilidade dos países. Os ambientes de ensino e aprendizagem se redefinem, com a 

utilização de novas tecnologias e metodologias educacionais que agregam importantes elementos na 

dinamização deste processo. Esse avanço tem possibilitado a exploração de espaços, culturas e 

conhecimentos espalhados por todo o planeta e a implementação de trabalhos cooperativos entre alunos, 

professores e instituições, por intermédio das tecnologias de informação e comunicação e da rede 
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Internet. No atual contexto de conectividade, do desenvolvimento econômico e internacionalização dos 

mercados, a demanda por cursos na modalidade de Educação a Distância é crescente. A relevância e a 

necessidade de oferta dos cursos em EaD levou a Faculdade Única de Ipatinga a desenvolver estudos 

sobre a demanda por ensino superior na modalidade de Educação a Distância. O estudo realizado pela 

Faculdade indicou, inicialmente, a implantação de EaD com possibilidade de sucesso em 22 cidades do 

estado de Minas Gerais. Uma síntese desse estudo está apresentada no Anexo III. O Quadro 13 apresenta 

os polos onde a FUNIP solicitou autorização para implantação dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Pedagogia, Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Curso Superior 

de Tecnologia em Processos Gerenciais, na modalidade de EaD. 

 

Quadro 12. Polos de EaD solicitados pela Faculdade Única de Ipatinga 

 

 

Após a revisão do merco regulatório do EaD publicada pelo MEC em 2017, a alta administração da 

Única Educacional entendeu que a perenização do projeto de EaD estaria comprometida se o escopo do 

projeto de EaD da FUNIP fosse mantido com foco apenas no estado de Minas Gerais. Diante desse 

contexto, a mantenedora determinou a ampliação das parcerias para oferta de cursos em EaD 

considerando as diversas possibilidades de oferta de seus cursos em nível nacional. Desde então, a 

diretoria de EaD da Faculdade Única de Ipatinga tem envidado esforços para alcançar seu limite de 

abertura de 150 polos de EaD nos diversos estados brasileiros. Os resultados desses esforços levaram a 

FUNIP a ultrapassar a oferta de seus cursos de graduação e pós-graduação em EaD em mais de 100 

Polos Administração
Ciências 

Contabéis
Pedagogia

CST em Gestão 

em RH

CST em 

Processos 

Gerenciais

Barão de Cocais 28 28 42 28 42

Caeté 42 42 28 28 28

Caratinga 28 28 28 28 28

Cataguases 42 28 42 28 28

Conselheiro Pena 42 28 42 28 28

Coronel Fabriciano 28 28 28 28 28

Governador Valadares 28 28 28 28 28

Ipatinga 42 42 42 42 42

Juiz de Fora 28 28 28 28 28

Leopoldina 28 28 42 28 28

Manhuaçu 42 42 42 42 42

Mutum 28 28 28 28 28

Nova Era 42 42 42 28 28

Ponte Nova 42 42 28 28 28

Raul Soares 28 28 42 28 28

Sabinóplois 28 28 28 28 28

Santos Dumont 28 28 28 28 28

Timóteo 28 42 28 28 28

Trio Casca 28 28 28 28 28

Ubá 28 28 28 42 28

Virginópolis 28 42 42 28 28

Visconde do Rio Branco 28 28 28 28 28

Cursos e Vagas
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polos parceiros em diversos estados. Dessa forma, a FUNIP tem assegurado a realização de sua missão 

e a busca da perenização de seu trabalho e de sua função social.  

 

4 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 

4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

A Mantenedora é a entidade responsável perante as autoridades públicas e o público em geral pela 

Mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os 

limites da lei e do Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria 

de seus órgãos colegiados. O Regimento da Faculdade Única de Ipatinga determina as relações entre a 

Mantenedora e a Mantida, delimitando-lhes autoridade e competências, no respeito às respectivas 

esferas de atuação. A estrutura organizacional da Faculdade e seus respectivos órgãos são apresentados 

pelo organograma institucional disponibilizado a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Faculdade Única de Ipatinga é dependente da Entidade Mantenedora apenas quanto à manutenção de 

seus serviços, não havendo interferência, por parte da última, em nenhuma decisão que envolva o 

processo educacional, salvo quando as decisões relativas a tais processos impliquem em ônus, não 

inscritos em orçamento aprovado.  

O funcionamento da Faculdade está alicerçado numa gestão participativa e democrática por meio de 

seus órgãos consultivos, deliberativos, executivos e disciplinares, que também contam com a 

participação efetiva do seu corpo discente e docente. Na execução de seus trabalhos, a Administração 
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conta com órgãos de apoio administrativos e suplementares. O Comitê de Gestão é o órgão máximo da 

Faculdade funcionando segundo o disposto no Regimento. A composição do Comitê de Gestão é 

apresentada a seguir: 

I. o Diretor Executivo; 

II. o Gerente Acadêmico, o Administrativo e o de Ensino a Distância; 

III.  6 (seis) coordenadores de curso de graduação, escolhidos entre seus pares; 

IV. 1 (um) representante do Corpo Docente; 

V. 1 (um) representante do Corpo Discente, designado pelo Gerente Acadêmico, na forma deste 

Regimento; 

VI. 1 (um) representante do Corpo Técnico-Administrativo. 

Compete ao Comitê de Gestão, conforme definido no Regimento: 

I. Propor e aprovar alterações na estrutura da Faculdade submetendo a proposta à Entidade 

Mantenedora, principalmente, quando houver aumento de despesas; 

II. Aprovar as propostas de criação de novos cursos, submetendo-as à Entidade Mantenedora, 

obedecidas, ainda, às normas legais aplicáveis; 

III. Examinar recursos contra atos dos gerentes; 

IV. Conceder títulos honoríficos; 

V. Propor solução para os casos omissos e para as situações não enquadradas nas normas regimentais 

de forma clara e, se necessário, baixar normas complementares;  

VI. Aprovar os regulamentos da Faculdade e eventuais alterações; 

VII. Aprovar modificações neste Regimento para os devidos fins, sempre que for necessário por razões 

diversas; e 

VIII. Incumbir-se de outras atribuições não relacionadas nesta Seção, mas que lhe sejam conferidas 

neste Regimento ou aquelas que decorrem do exercício de suas atividades. 

O Colegiado é um órgão consultivo, normativo e executivo do Curso em questões referentes às 

atividades de ensino e extensão, podendo ser ouvido pelo Comitê de Gestão, sempre que necessário e 

constitui-se pelos seguintes membros: 

I. Coordenador do Curso de Graduação, como presidente; 

II. Cinco docentes definidos pela Coordenação do Curso e nomeados pela Gerência Acadêmica; e 

III. Um representante do corpo discente do curso. 

De acordo com o disposto no Regimento da Faculdade, compete ao Colegiado de Curso no âmbito de 

sua atuação: 

I. pronunciar-se sobre assuntos didático-pedagógicos na sua esfera de competência, tendo em 

vista o projeto pedagógico e regulamentos específicos do curso; 
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II. pronunciar-se, nos termos deste Regimento, sobre aspectos disciplinares relacionados ao 

corpo discente e corpo docente, quando demandado pela Coordenação de Curso ou pela 

Diretoria da Faculdade; 

III. aprovar propostas de alteração da organização didático-pedagógica do curso; 

IV. aprovar projetos de extensão e demais atividades desenvolvidas no curso; 

V. pronunciar-se, nos termos deste Regimento, em representações de alunos contra professores; 

VI. pronunciar-se, nos termos deste Regimento, em representações de professores e/ou 

coordenação de curso contra alunos; 

VII. colaborar com a Coordenação de Curso na alteração da matriz curricular, submetendo-a ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 

VIII. manifestar-se, quando necessário, no exame de processo de transferência e de dispensa de 

componentes curriculares;  

IX. aprovar a normatização do Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Atividades 

Complementares (AC), quando houver e submetê-los ao CONSEPE; e 

X. exercer as demais atividades que lhe forem próprias. 

A Direção da Faculdade será exercida pelo Diretor Executivo e/ou pelo Gerente Acadêmico-

Pedagógico, podendo contar ainda com um Vice-Diretor com suas respectivas competências, todos 

designados pela Mantenedora. O Gerente Acadêmico e o Gerente da área Administrativo-Financeira, 

quando houver, exercerá (ão) sua autoridade disciplinar, no âmbito de sua atuação, podendo solicitar ao 

órgão competente a abertura de processo disciplinar para apuração de irregularidades e 

responsabilidades. São atribuições do Gerente Acadêmico: 

I. representar a Faculdade em atos públicos e junto a pessoas e instituições públicas e privadas; 

II. expedir atos internos relacionados à criação de cursos, criação de polos de apoio ao EaD, 

nomeações de coordenadores de curso, nomeação de NDE dos cursos, bem como, expedir 

atos, portarias e circulares relacionados às competências acadêmico-pedagógicas; 

III. zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade, respondendo por abuso 

ou omissão;  

IV. superintender todo o serviço acadêmico-pedagógico da Faculdade; 

V. elaborar o Calendário Escolar e submetê-lo ao CONSEPE; 

VI. assinar os diplomas, certificados e outros documentos expedidos pela Faculdade; 

VII. fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos horários e programas; 
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VIII. cumprir e fazer cumprir as deliberações dos órgãos colegiados da Faculdade;  

IX. aplicar penalidades, na forma deste Regimento; 

X. conceder férias regulamentares e licença ao pessoal da Faculdade, com anuência do Diretor 

Executivo; 

XI. designar o Secretário Acadêmico, o Bibliotecário e o(s) o Coordenador(es) de Curso(s) da 

Faculdade, com anuência do Diretor Executivo; 

XII. distribuir e remover internamente empregados, de acordo com as necessidades do serviço, 

com anuência do Diretor Executivo; 

XIII. prestar as informações solicitadas pelos órgãos superiores e dar cumprimento às suas 

determinações; 

XIV. propor à Diretoria Executiva a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-

administrativo; 

XV. coordenar a elaboração e/ou as alterações do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

deste Regimento e outros documentos institucionais, submetendo-as à aprovação do Comitê 

de Gestão, quando for o caso; 

XVI. assinar documentos e fazer alterações em processos de responsabilidade da Coordenação de 

Curso ou dos Gerentes do Órgão de Apoio quando da ocorrência de ausência do Coordenador 

de Curso ou dos Gerentes dos Órgãos de Apoio; 

XVII. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e do Estatuto da Mantenedora, que 

se apliquem à Faculdade; 

XVIII. tomar conhecimento da situação administrativa e financeira da Faculdade e atuar em favor 

do equilíbrio empresarial da Instituição; 

XIX. fazer a gestão de metas e processos acadêmicos; e, 

XX. resolver os casos omissos neste Regimento, ad referendum do Comitê de Gestão, observada 

a competência específica. 

Os Coordenadores de Cursos são professores designados pela Gerência da Faculdade e tem por função 

assessorá-lo no desempenho das atividades acadêmicas que lhe forem delegadas, devendo buscar a 

excelência pela qualidade dos cursos. A coordenação e a supervisão de atividades acadêmicas dos cursos 

de graduação ficam a cargo do Coordenador, que deverá ser professor da área específica e possuir, 

preferencialmente, a titulação de mestre ou doutor, podendo, na falta deste, ser designado um docente 

com pós-graduação Lato Sensu, com aprovação prévia da Diretoria Executiva. As principais 

responsabilidades, autoridades e atribuições de cada cargo do organograma da FUNIP estão definidas 

no Regimento Geral da Faculdade e em seus Planos de Cargos e Salários. Considerando o planejamento 
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da Faculdade Única em transformar a FUNIP em Centro Universitário, a mantenedora elaborou um 

organograma com os cargos que serão adotados caso a FUNIP seja autorizada a transformar-se em 

Centro Universitário.  Esse organograma está apresentado no Anexo VII deste PDI. 

4.2 ÓRGÃOS DE APOIO ACADÊMICO 

São órgãos de apoio às atividades acadêmicas voltados ao atendimento da comunidade acadêmica: a 

Secretaria e a Biblioteca. A Faculdade dispõe de uma Biblioteca para uso do corpo docente e discente e 

da comunidade da região, sob a responsabilidade de um profissional da área habilitado para exercer esta 

função. A Biblioteca, organizada segundo os princípios da Biblioteconomia, rege-se pelo seu 

Regulamento próprio. 

A Secretaria é o órgão responsável pela organização e controle do processo acadêmico. A Secretaria da 

Faculdade tem como titular um Secretário indicado pelo Gerente Acadêmico, de preferência dentre os 

graduados em nível superior. 

4.3 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

Um dos graves problemas enfrentados por grandes organizações é a ineficácia da sua comunicação 

interna ou com a sociedade. A comunicação tem a vertente interna, para agregar os agentes 

empreendedores - Diretores, Gerentes, Coordenadores de Cursos, Professores, Técnico-

Administrativos, Estudantes - e a vertente externa, para que os agentes sociais, formadores de opinião, 

sejam informados dos ganhos de qualidade verificados. 

Um Plano, por mais bem elaborado que seja, não pode ser implementado sem sintonia e sinergia, sem 

adesão consciente de todos, sem o conhecimento de seus movimentos e etapas. Um dos objetivos 

institucionais previstos neste Plano é aperfeiçoar o processo de comunicação interna e externa e a 

divulgação de resultados das avaliações em geral. A excelência na comunicação, tanto interna quanto 

externa vai interferir de forma singular no processo ensino-aprendizagem. É por meio dele que se dá o 

processo de retroalimentação para conhecer as fortalezas e fragilidades institucionais e, a partir disso, 

manter ou inovar as ações.  

Para assegurar informações consistentes para alunos, aos professores, ao pessoal técnico-administrativo 

e a toda comunidade acadêmica, a Faculdade estruturou o Núcleo de Atendimento. Este setor, localizado 

estrategicamente próximo à secretaria acadêmica e gerência financeira, é responsável pelo atendimento 

direto ao aluno e pelo agendamento de atendimentos com coordenadores, gerentes e diretoria da 

faculdade. Assim, o Núcleo de Atendimento é o setor responsável para receber e emitir as principais 

informações sobre o dia a dia da faculdade, e seu funcionamento como um todo. Para tanto, os diversos 

setores da faculdade, coordenações de curso, secretaria acadêmica, gerência administrativa-financeira, 

gerência de comunicação, biblioteca, gerência de informática, encaminham para o Núcleo de 

Atendimento, as informações de maior interesse dos alunos, tais como: 
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- Horários das aulas; 

- Mapa de salas; 

- Horário de atendimento dos coordenadores; 

- Taxas de serviços; 

- Inscrições em cursos de extensão, nivelamento e eventos acadêmicos; 

- Matrizes curriculares; 

- Horário de atendimento do NAPSI; 

- Vestibular; e, 

- Informações gerais sobre os cursos oferecidos pela faculdade. 

Ressalta-se que o Núcleo de Atendimento é resultado de ações de aprimoramento do processo de 

comunicação da Faculdade geradas a partir das indicações registradas no processo de auto autoavaliação 

institucional. Além do atendimento presencial realizado pelo Núcleo de Atendimento, a Faculdade 

utiliza diversos mecanismos de comunicação. A escolha do mecanismo adequado para transmitir 

determinada informação se faz considerando, entre outros itens, o tipo de informação que se pretende 

emitir e o público ao qual se dirige, seja ele interno ou externo, se o aluno atendido está matriculado em 

curso presencial ou a distância. 

Os mecanismos de comunicação utilizados pela faculdade estão relacionados no Quadro 13.  

 

 

 

 

Quadro 13. Mecanismos de comunicação utilizados pela faculdade. 

MEIOS PÚBLICO ALVO 

Site institucional (I/E) 

Portal Unimestre e Pincel Atômico (I) 

Redes Sociais (I/E) 

Ouvidoria (I/E) 

Guia Acadêmico (I) 

Manual do Professor (I) 

Cartazes nos quadros de avisos (I) 

Correspondência eletrônica  (I/E) 

Correspondência via Correios (I/E) 

Avaliação Institucional (I/E) 

Reuniões com representantes da comunidade (E) 

Meios de comunicação de massa (jornais, revistas, rádio) (I/E) 

Obs.: (I) = Interno; (E) = Externo; (I/E) = Interno e Externo.  

A seguir estão apresentados resumos dos principais meios de comunicação utilizados pela Faculdade. 
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Site Institucional: No site da Faculdade (www.unipacvaledoaco.com.br) são disponibilizadas 

informações gerais sobre a instituição, informações acadêmicas dos cursos, informações do corpo 

docente, as matrizes curriculares dos cursos, informações sobre estágio, atividades complementares, 

núcleo de estudos dirigidos, biblioteca on line, acesso ao portal Universitário, acesso à Central do Aluno 

onde estão as informações acadêmicas do aluno. O regimento da faculdade também está disponível no 

site. Além disso, são disponibilizadas notícias sobre a Faculdade, como eventos realizados, datas 

comemorativas, promoções, etc. 

Portal Unimestre e Pincel Atômico:  A Instituição possui 2 (dois) sistemas de Gestão Acadêmica e 

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) disponíveis como forma de comunicação para os alunos, 

professores, tutores, técnico-administrativos e coordenadores. 

Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico adotado, será utilizada uma plataforma de acesso e 

funcionamento integral via web, a qual garantirá ao aluno flexibilidade de acesso considerando-se a 

esfera temporal (qualquer dia e hora) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de 

flexibilidade na organização dos estudos.  

As plataformas permitem, ainda, a interação entre os atores do processo educativo e integração de 

variadas mídias, linguagens e recursos, bem como possibilita socializar produções para atingir 

determinados objetivos e mesclar aulas presenciais e a distância. 

Estas ferramentas possibilitam aos acadêmicos, professores e coordenadores de curso, as seguintes 

facilidades: 

I. Acompanhamento de notas e frequência pelos acadêmicos; 

II. Acompanhamento, pela coordenação, de todas as atividades programadas e executadas pelos alunos 

e professores; 

IV. Acompanhamento, pelo professor, das atividades desenvolvidas pelos discentes, durante o 

processo, permitindo intervenções pertinentes à melhoria do processo; 

IV. Possibilita o desenvolvimento de processos como: matrícula, rematrícula e processo seletivo; 

V. Proporciona à comunidade acadêmica fazer requerimentos e solicitações de serviços de diversas 

ordens. 

VI. Dar suporte as atividades mediadas; 

VII.Auxiliar os professores e tutores no gerenciamento de conteúdos. 

O Ambiente Virtual de aprendizagem - AVA permite acesso aos seguintes instrumentos Mídias Web: 

 Caderno de Conteúdo e Aplicação;  

 Fóruns; 

 Exercícios de fixação;  

 Vídeosaulas;  

 Biblioteca virtual;  
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 Sala de aula virtual;  

 Fale conosco  

 Central de E-mail;  

 Gestão de Atividades Complementares; 

 Gestão dos Estágios; 

 Cronograma da disciplina.  

Redes Sociais: Por meio do endereço www.twitter.com/faculdadeunica.com.br os alunos e outros 

internautas participam de debates, promoções e outras atividades sobre a faculdade e eventos realizados.  

Ouvidoria: A ouvidoria da Faculdade é um canal de comunicação que visa obter e oportunizar a 

realização de críticas, sugestões, reclamações e opiniões sobre a Faculdade. Os mecanismos utilizados 

pela ouvidoria são: mensagens eletrônicas, telefone, caixas de opiniões, reclamações e sugestões e 

atendimento pessoal. O ouvidor da Faculdade é o presidente da CPA – Comissão Própria de Avaliação. 

No site da Faculdade (www.faculdadeunica.com.br) está disponível a funcionalidade ouvidoria. Nas 

dependências da Faculdade são disponibilizadas as caixas de sugestões, opiniões e reclamações. Pelo 

telefone 0800 724 2300 o interessado poderá falar ou agendar atendimento com o ouvidor. As 

comunicações recebidas pelo ouvidor são analisadas, encaminhadas e discutidas com a diretoria da 

Faculdade. Os encaminhamentos, quando possível, são realizados no ato do recebimento da 

comunicação. Quando necessário, a diretoria informa e discute com os envolvidos, as comunicações 

recebidas por meio da ouvidoria. 

 

4.4 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

O perfil do aluno da Faculdade Única de Ipatinga é o do aluno trabalhador que busca melhores condições 

de vida e de empregabilidade por meio da Educação Superior. A preocupação com essa empregabilidade 

é uma constante na Faculdade e, para propiciar condições ao aluno para concorrer no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo, busca-se articular convênios e parcerias com órgãos públicos, 

empresas, prefeituras, associações, entre outros. É por meio desses convênios que a comunidade conhece 

o aluno da Faculdade desde o início do curso e acompanha a formação do mesmo. Esses convênios 

abrem as portas para realização de estágios, projetos e atividades de extensão promovendo o aluno e 

inserindo-o no mercado de trabalho desde o início do curso. 

Considerando que a conjugação dos interesses promove benefícios para ambas as partes, uma vez que a 

interatividade é um elemento norteador para as relações interinstitucionais, ao estabelecer suas parcerias 

a Direção da Faculdade sempre opta por um acordo que atenda os interesses acadêmicos e comunitários 

locais, integrando seus projetos com os gerados pelo setor público e o setor privado. Considerando a 

realidade local, as parcerias são efetuadas nos seguintes setores estruturais: 
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a) Público: a IES por meio de convênios com a Prefeitura promove processos seletivos para identificar 

estagiários, em função de vagas estabelecidas e ações conjuntas para implantação de projetos focados 

na melhoria da qualidade de vida dos moradores locais. 

b) Privado: a IES por meio de convênios com o setor empresarial viabiliza estágios para acadêmicos, e 

patrocínio de eventos objetivando o aprimoramento da vida acadêmica e profissional dos seus 

estudantes, como também a interação com os empresários locais identificados com os problemas 

regionais. 

4.5 CORPO DOCENTE E TUTORES 

4.5.1 Regime de Trabalho 

A Faculdade Única de Ipatinga conta em seu quadro de docentes com especialistas, mestres e 

doutores.  Os professores são contratados dentro das normas da CLT, observadas também as 

Convenções Coletivas de Trabalho das regionais do Sindicato dos Professores - SINPRO do Estado de 

Minas Gerais.  

Quadro 14. Corpo Docente Existente (2018) 

 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO  

TOTAL Integral Parcial Horista 

N° % N° % N° % N° % 

Especialista 16 12% 66 49% 1 0,1% 83 61% 

Mestre 11 8% 34 25% 8 6% 51 38% 

Doutores 0 0% 1 0,1% 1 0,1% 2 1% 

TOTAL 27 30% 101 74% 8 6% 136 100% 

 

Apresenta-se a seguir o cronograma de expansão do corpo docente com indicação do número de novas 

contratações pretendidas pela FUNIP: 

Quadro 15. Cronograma de Expansão do Corpo Docente 

Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022 

Doutor 

Integral 1 1 1 1 1 

Parcial 3 3 3 2 2 

Horista 2 2 1 1 1 

Mestre 

Integral 2 1 1 1 1 

Parcial 5 4 4 4 4 

Horista 5 2 2 2 2 

Especialista 

Integral 0 0 0 0 0 

Parcial 0 0 0 0 0 

Horista 0 1 1 1 1 

Total de contratações/ano 18 14 13 12 12 
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As contratações indicadas no quadro acima foram estabelecidas com base na transformação da FUNIP 

em Centro Universitário, na consolidação dos projetos e atividades de extensão e pesquisas advindas 

dessa transformação, e, no projeto de oferta dos novos cursos já protocolizados pela FUNIP no sistema 

e-MEC.   

Quadro16. Corpo Tutores Existente 2021 
 

REGIME DE TRABALHO 

TITULAÇÃO 
Integral Parcial TOTAL 

N° % N° % N° % 

Graduado 1 1,3%     1 1,3% 

Especialista 38 50,7% 10 13,3% 48 64,0% 

Mestre 4 5,3% 20 26,6% 24 31,9% 

Doutores 1 1,3% 1 1,3% 2 2,6% 

TOTAL 44 59% 31 41% 75 100% 

 

 

Apresenta-se a seguir o cronograma de expansão de tutores com indicação do número de novas 

contratações pretendidas pela FUNIP: 

Quadro 16. Cronograma de Expansão de Tutores 
 

Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022 

Doutor 

Integral   1 1 1 1 

Parcial       1   

Horista           

Mestre 

Integral 4 6 12 4 6 

Parcial       20 25 

Horista           

Especialista 

Integral 8 15 25 38 50 

Parcial       10 12 

Horista           

Graduado 

Integral       1   

Parcial           

Horista           

Total de contratações/ano 12 22 38 75 94 
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4.5.2 Critérios de Seleção e Contratação 

O corpo docente é selecionado com base na titulação e na experiência no magistério superior e na área 

profissional em que atua, mantendo a congruência com o componente curricular pelo qual será 

responsável. Para a admissão são observados os seguintes critérios: 

I. análise de currículo contendo a comprovação da titulação e da experiência na Educação 

Superior e profissional; 

II. análise da adequação do professor ao componente curricular para o qual se candidatou; 

III. apresentação de aula perante banca composta pelo Núcleo de Apoio Pedagógico, coordenador 

do curso e um professor convidado para avaliação do domínio de conteúdo e metodologia; 

IV. estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

V. estar em dia com as obrigações eleitorais; e 

VI. possuir condições de saúde compatível com o exercício do cargo, comprovada em inspeção 

médica que será realizada por profissional competente, antes da contratação. 

4.5.3 Requisitos de Titulação e Experiência Profissional 

É objetivo da Faculdade Única de Ipatinga contratar docentes com qualificação e titulação adequada aos 

cursos. Para a contratação de novos docentes são exigidos: 

I. Graduação e/ou Pós-graduação compatível com o componente curricular para o qual será 

contratado; 

II. Experiência no magistério superior de, no mínimo, 03 (três) anos para 

bacharelados/licenciaturas ou 2 (dois) anos para cursos superiores de tecnologia, podendo ser 

aceito docente com experiência menor na inexistência daquele; e 

III. Experiência profissional não acadêmica de, no mínimo, 02(dois) anos, para 

bacharelados/licenciaturas, ou 3(três) anos para os cursos superiores de tecnologia, podendo ser 

aceito docente com experiência menor na inexistência de profissional com experiência. 

4.5.4 Qualificação 

O estímulo à produção intelectual do corpo docente é uma ação constante da Faculdade Única de 

Ipatinga e para tanto procura proporcionar apoio técnico e pedagógico aos professores, disponibilizando 

os recursos e a infraestrutura existente: laboratórios, equipamentos de informática, recursos multimídia 

e Biblioteca.  

O apoio pedagógico é realizado por meio de oficinas e palestras na própria Faculdade abordando itens 

importantes para o desempenho do magistério superior relacionadas ao trabalho docente como: didática 

inovadora, planejamento das atividades acadêmicas, processos e avaliação da aprendizagem. O objetivo 

com este empreendimento é auxiliar os docentes na condução dos componentes sob sua 

responsabilidade, sugerindo atividades, metodologias, sistema de avaliação dos alunos, propostas de 

trabalho, além de orientar a relação professor-aluno. 



Faculdade Única de Ipatinga  
PDI Vigência 2018-2022 
 
 

57 / 203 

 

A formação continuada dos professores universitários torna-se imperativo, não apenas para eles próprios 

pelo preponderante papel que exercem, mas também para o corpo diretivo da Instituição a quem cabe a 

responsabilidade de assegurar, em seus quadros, profissionais qualificados. Para tanto, a FUNIP realiza 

anualmente o programa de capacitação docente e dispõe ainda de procedimentos documentados que 

regulamentam o estímulo à produção docente. A FUNIP também dispõe de manual de apoio à 

participação dos docentes em eventos técnico-científicos. Os regulamentos de estímulo à produção 

docente e de apoio a participação docente em eventos técnicos-científicos são aprovados pelo Comitê 

de Gestão, órgão máximo de decisão da Faculdade Única de Ipatinga.  

4.5.5 Substituição Eventual 

As substituições eventuais são supridas, sempre que possível, por docentes que já estejam no quadro da 

Faculdade, especialmente quando a ausência do professor responsável pelo componente curricular for 

por tempo determinado e inferior a 60 dias. Quando há necessidade de contratação de novo professor 

para substituição eventual, a Faculdade mantém banco de currículos com candidatos previamente 

avaliados, propiciando a rápida substituição do professor afastado. 

4.5.6 Plano de Carreira 

O atual Plano de Cargos e Salários da Faculdade Única Ltda contempla as categorias funcionais, os 

níveis e índices de remuneração, formas de progressão horizontal e vertical, critérios e prazos para 

ascensão, entre outros aspectos. Ressalta-se que o texto na íntegra do referido Plano encontra-se 

disponível na instituição por meio de seu departamento de pessoal.  

4.6 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

4.6.1 Critérios de Seleção 

O Corpo Técnico-administrativo da Faculdade é constituído por profissionais qualificados, selecionados 

com base em seus currículos e suas referências profissionais. É política da Instituição priorizar, sempre 

que possível, a formação acadêmica e a experiência profissional comprovada em suas contratações. A 

Faculdade adota como critérios básicos para seleção e contratação do pessoal técnico-administrativo: 

I. estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

II. estar em dia com as obrigações eleitorais; 

III. ter escolaridade mínima exigida para o cargo, na data da contratação; 

IV. possuir a habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, conforme o cargo 

pretendido, inclusive com registro no respectivo Conselho de Classe, na data da contratação, se 

for o caso; 

V. possuir condições de saúde compatível com o exercício do cargo, comprovada em inspeção 

médica que será realizada por profissional competente, antes da contratação; 

VI. atender às exigências especificadas para o cargo pleiteado; e 
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VII. demonstrar por meio de entrevista, condições para exercer a função pleiteada. 

Para ocupação das vagas em aberto, é política da Faculdade dar prioridade aos funcionários em exercício 

que demonstrarem capacidade técnica, compromisso com a Instituição, espírito empreendedor, 

liderança, entre outros, compatíveis com as atividades específicas da função.   

A Faculdade promove a qualificação de seu corpo técnico-administrativo por meio de treinamentos, 

sempre que possível, por empresas especializadas na área. 

A contratação dos funcionários técnico-administrativos segue a demanda interna e à medida que os 

planos de expansão da FUNIP vão sendo consolidados. Assim, quando as contratações são realizadas, 

utiliza-se um processo de seleção criteriosa de novos colaboradores e os empregados contratados são 

colocados sob supervisão dos funcionários mais antigos, como forma de orientá-los a prestar um 

eficiente serviço.  

4.6.2 Política de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Profissional 

A Faculdade, dentro de suas possibilidades, busca proporcionar qualificação e treinamento funcional 

para o corpo administrativo, além de fomentar o investimento pessoal em políticas de melhorias na 

qualificação. Cursos, palestras, simpósios, treinamentos são ofertados aos funcionários por meio de 

ações diretas da Faculdade e/ou por meio de parceria e convênio com empresas especializadas do ramo.  

4.6.3 Previsão de Expansão 

O Corpo Técnico-administrativo da Faculdade Única de Ipatinga tem sua carreira organizada por um 

Plano de Carreira no que diz respeito a contratos, regimes de trabalho e remuneração. Além de Direção 

, Gerência e Coordenações, é composto por profissionais na área de Biblioteca, Secretaria, Financeiro, 

entre outros. À medida que cresce a complexidade da função e a responsabilidade do cargo, aumenta-se 

a exigência da qualificação pessoal e o valor do salário. O Quadro 17 apresenta o cronograma de 

expansão do corpo técnico administrativo: 

Quadro 18. Cronograma de expansão do corpo técnico administrativo 

Cargo 2018 2019 2020 2021 2022 

Auxiliar de Serviços Gerais 1EF 1EF 1 EF 1 EF 1EF 

Atendente/Recepcionista 1EM 0 EM 0 EM 0 EM 0 EM 

Auxiliar Administrativo 2 EM 0 EM 2 EM 2 EM 0 EM 

Auxiliar de Informática 1 EM 0 EM 1 EM 1 EM 0 EM 

Auxiliar de Informática 1EM 1 EM 1 EM 1 EM 1 EM 

Técnico de Laboratório 1 EM 0 EM 1 EM 1 EM 0 EM 
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Bibliotecário 1G 1 G 1 G 1 G 1 G 

Auxiliar de Biblioteca 1EM 0EM 1EM 1EM 0EM 

Supervisor de Estágio 0 E 2 E 0 E 0 E 2 E 

Coordenador de Curso 2 4 3 3 4 

Secretária Acadêmica 1 E 0 E 0 E 0 E 0 E 

Qualificação mínima exigida para o cargo: 

(EF): Ensino Fundamental; (EM) Ensino Médio; (G): Graduação; (E): Especialização; (M): Mestrado; 

4.6.4 Plano de Carreira 

O atual Plano de Cargos e Salários da Faculdade Única Ltda contempla as categorias funcionais, os 

níveis e índices de remuneração, formas de progressão horizontal e vertical, critérios e prazos para 

ascensão, entre outros aspectos. Ressalta-se que o texto na íntegra do referido Plano encontra-se 

disponível na Instituição.  

 

4.7 CORPO DISCENTE 

4.7.1 Processo Seletivo 

A Faculdade Única de Ipatinga promove o ingresso de candidatos nos diversos cursos de graduação por 

meio de Processo Seletivo organizado e executado segundo o disposto na legislação pertinente, com o 

objetivo de classificar os candidatos, no limite das vagas ao curso respectivo. A Instituição também 

aceita transferência de alunos de outras Instituições de Educação Superior, conforme legislação vigente 

e normas regimentais e a obtenção de novo título. 

O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos e a classificá-los dentro 

do estrito limite das vagas oferecidas para cada curso. As inscrições para o processo seletivo são abertas 

em edital, do qual constam os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos e a documentação 

exigida para a inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação, desempate e demais 

informações. No ato da inscrição para processo seletivo está à disposição do candidato uma Relação 

Geral de Cursos da Faculdade. 

A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas 

fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos pela Instituição. A classificação 

obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a seleção, tornando-se nulos seus 

efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la, ou, em o fazendo, não apresentar a 

documentação regimental completa dentro dos prazos fixados. Na hipótese de restarem vagas não 

preenchidas poderão ser recebidos alunos transferidos ou de obtenção de novo título 
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Os candidatos classificados no Processo Seletivo e convocados para ingresso nos cursos de graduação 

devem comparecer no setor de matrícula da Faculdade, no prazo fixado, apresentando o original e a 

cópia dos documentos requeridos: 

I. Requerimento de matrícula; 

II. Certificado de conclusão de Ensino Médio ou equivalente; 

III. Histórico escolar do Ensino Médio concluído; 

IV. Cédula de identidade; 

V. Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; 

VI. Prova de regularidade com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino; 

VII. Certidão de nascimento ou casamento; 

VIII. Comprovante de pagamento das taxas regulamentares; e 

IX. CPF. 

O candidato classificado que não se apresentar para matrícula - no prazo estabelecido e com os 

documentos exigidos - perde o direito de matricular-se, em favor dos demais candidatos a serem 

convocados por ordem de classificação, mesmo que tenha efetuado o pagamento das taxas exigidas. 

Independentemente de Processo Seletivo pode ser efetuada a matrícula de candidatos portadores de 

diploma registrados de Curso Superior, observados os dispositivos legais vigentes e o limite de vagas 

da Faculdade. O portador de diploma de Curso Superior, devidamente registrado, pode matricular-se - 

havendo vagas - após análise e aprovação dos respectivos currículos e programas pelo órgão competente, 

através da obtenção de novo título. A matrícula deve ser renovada semestralmente e ao final do primeiro 

semestre letivo, o aluno deve preencher - na Secretaria - requerimento a fim de confirmar a continuidade 

de seus estudos para o segundo semestre ou solicitar trancamento. Ressalvado o caso de trancamento de 

matrícula, a não renovação da mesma implica renúncia do curso e desvinculação do aluno à Faculdade. 

4.7.2 Procedimentos de Atendimento aos Alunos 

4.7.2.1 Programa de Nivelamento 

A Faculdade Única de Ipatinga conta com um Programa Institucional de Nivelamento - PIN com o 

objetivo de oferecer ao acadêmico com dificuldades em acompanhar determinados componentes 

curriculares, as condições adequadas para a superação de suas dificuldades, especialmente no início do 

curso, permitindo que ele acompanhe o processo ensino-aprendizagem em sua plenitude. 

A oferta deste tipo de programa depende primeiramente da constatação da necessidade de sua oferta, 

através de avaliação feita pelo professor responsável pelo componente curricular e pelo Coordenador do 

Curso. Posteriormente, os alunos são informados e convocados para participarem do nivelamento, mas 

em dias e horários diversos àqueles em que o curso regular acontece. 
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I. O Programa Institucional de Nivelamento destina-se exclusivamente aos alunos matriculados 

no 1°ano do curso da Faculdade Única de Ipatinga, visando possibilitar ao acadêmico recém-

chegado à Instituição, um contato com novas estratégias de atendimento e formato das 

atividades pedagógicas desenvolvidas para a superação de dificuldades de aprendizagem. As 

características do PIN são: 

II. Objetivo: reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nos primeiros períodos 

do curso, ensejando, primeiramente, a adoção de métodos pedagógicos que permitam a 

reorientação do processo ensino-aprendizagem e o resgate dos conteúdos não assimilados pelo 

aluno advindo do Ensino Médio, essenciais ao aprendizado universitário; 

III. Público alvo: alunos regularmente matriculados no primeiro ano do curso; 

IV. Local de realização: Faculdade Única de Ipatinga ou pelo ambiente AVA- Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

 

A realidade atual leva ao ensino superior um contingente de alunos com déficit do Ensino Médio 

ou equivalente, o que cria dificuldades acentuadas para os professores em seu desempenho 

docente e, mais grave ainda, leva os alunos com maior nível de dificuldades ao desestímulo, à 

insuficiência de aprendizagem e até à desistência do curso. Foi pensando nessa realidade que se 

elaborou o programa PIN, dentro de uma política institucional que visa a elevar a qualidade do 

desempenho de todos os alunos, em especial dos discentes que cursam os períodos iniciais. O 

trabalho do nivelamento envolve um conjunto de atividades por meio das quais o aluno amplia 

sua carga horária e aperfeiçoa o seu desempenho. O trabalho inicia-se com uma avaliação em 

sala de aula, feita por todos os professores que atuam nos componentes curriculares do primeiro 

período. Os alunos são selecionados pelo grau das dificuldades que apresentam. O Programa 

Institucional de Nivelamento - PIN tem como objetivos:  

a) Objetivos 

1. Capacitar os discentes para: 

I. propiciar a recuperação e o aprimoramento de conhecimentos básicos e imprescindíveis ao 

prosseguimento dos estudos;  

II. acompanhar os componentes curriculares e/ou conteúdos do curso com o mínimo de 

dificuldades possíveis;  

III. ser elemento de equalização dos saberes considerados pré-requisitos para o desempenho da 

Profissão; e 

IV. preparar as bases para o objetivo central do curso. 

 

2. Desenvolver habilidades que permitam ao participante: 

I. ter uma visão critica de suas potencialidades e dificuldades;  
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II. perceber que os  processos de aprendizagem não acontecem de forma igualitária  para 

todos;  

III. reconhecer que só se pode ensinar o que se sabe bem e que o domínio do conteúdo é 

essencial ao profissional e fator de segurança para o desempenho de suas funções;  

IV. reconhecer que dificuldades de escrita, oralidade podem ser sanadas e/ou minimizadas;  

V. identificar-se como sujeito do saber e corresponsável por seu progresso e formação 

acadêmica; e 

VI. identificar tecnologias e ferramentas de apoio para minimizar e/ou sanar suas dificuldades.  

b) Público alvo 

Todos os alunos recém-ingressados que apresentaram déficit nos conhecimentos básicos necessários ao 

prosseguimento dos estudos. 

4.7.2.2 Programas e Políticas de Apoio Financeiro ao Estudante 

Como meio de propiciar o ingresso e a permanência do aluno na Faculdade Única de Ipatinga, são 

oferecidos programas de financiamento estudantil como Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior – FIES, CredIES e o ÚNICA Financia. 

Também são oferecidas bolsas pelos programas Educa Mais Brasil, Programa Universidade para Todos 

– PROUNI, bolsas filantrópicas e descontos no programa Auxílio Parentesco que visa atender alunos 

do mesmo grupo familiar. 

A Bolsa Institucional é concedida aos alunos carentes mediante processo seletivo realizado pela própria 

Faculdade. O aluno pré-selecionado para a bolsa apresenta documentos à comissão interna de avaliação 

que é vinculada ao Núcleo de Atendimento ao Estudante.  

O Programa Auxílio Parentesco é um programa que concede desconto na mensalidade quando há mais 

de um estudante do mesmo núcleo familiar matriculado na Instituição. O valor desse desconto é para 

cada membro do grupo familiar, sendo este entendido como o conjunto de pessoas que residem na 

mesma moradia, possuindo grau de parentesco como: pais, padrasto/madrasta, cônjuges, companheiros, 

filhos, enteados, irmãos, avós. 

A Faculdade Única de Ipatinga é credenciada ao Programa de Financiamento Estudantil (FIES), criado 

pelo Governo Federal, com o objetivo de subsidiar o custeio para os estudantes sem condições de arcar 

com as despesas a própria formação. As inscrições são abertas pelo MEC, e a seleção é feita conforme 

critérios específicos de acordo com editais publicados a cada processo seletivo. 

A Faculdade Única também criou o seu próprio financiamento para os alunos de baixa renda, que dá 

possibilidade de financiar até 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade para pagamento em até 18 



Faculdade Única de Ipatinga  
PDI Vigência 2018-2022 
 
 

63 / 203 

 

(dezoito) parcelas, vencendo a primeira parcela no segundo mês subsequente à conclusão do curso, o 

valor financiado não é acrescido de juros e correção. 

A Única também se credenciou ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), que permite aos 

alunos com baixa renda e que tenham estudado em escola pública a se matricularem em cursos de 

bacharelado, licenciatura e graduação tecnológica. 

Há, ainda, o PRAVALER – Programa de Financiamento Privado Universitário, que oferece crédito a 

todos que queiram ingressar ou permanecer num curso superior. O PRAVALER é uma forma de 

viabilizar financeiramente os estudos, pagando a metade do valor da mensalidade no dobro do tempo do 

curso. 

A Faculdade Única também oferta o Educa Mais Brasil, que passa a ser uma opção para as pessoas que 

estão fora do cenário educacional. No Educa Mais, o aluno é contemplado com bolsas de estudo parciais, 

com descontos de até 50% sobre o valor da mensalidade. Para se ter direito ao desconto ofertado, o 

aluno deve realizar os pagamentos de suas mensalidades sempre em dia.  

A Faculdade possui uma modalidade de descontos por meio de Convênio Corporativo. Através desse 

convênio, a Única oferece descontos nas mensalidades de seus cursos aos funcionários das empresas 

conveniadas. O desconto é de 5% no valor das mensalidades para ingressantes a partir da data da 

assinatura do convênio.  

A Faculdade Única também é conveniada à Fundacred, que oportuniza aos seus calouros devidamente 

matriculados, o crédito universitário CredIES de 65% do valor da mensalidade durante o 1º e o 2º 

semestre em curso e de 50% do valor da mensalidade nos demais semestres para os cursos de graduação 

presencial. 

4.7.2.3 Política de Acompanhamento de Egressos 

Os acadêmicos egressos tradicionalmente perdem vínculo com a instituição formadora, permanecendo 

sem acesso ao intercâmbio com seus antigos professores e especialistas em suas áreas de trabalho. A 

Faculdade Única de Ipatinga, em apoio a seus egressos desenvolve o Programa de Acompanhamento de 

Egressos - PAE, com o objetivo de os manterem atualizados, checando suas vivências no mercado de 

trabalho e suas dificuldades profissionais. Utilizando-se de modernas tecnologias de informação e 

comunicação oferecerá, através do site institucional, canal de comunicação direto com os seus ex-alunos. 

A intenção é que todos os egressos participem dessa interação, construindo um espaço de 

desenvolvimento profissional e de atualização científica.  

Considerando a importância da opinião de formandos e ex-alunos para identificação das práticas de 

ensino e de extensão, bem como para perceber omissões e equívocos que estejam sendo cometidos, a 

Avaliação Institucional, realizada pela Faculdade, em conformidade com a Lei n.10.861/2004, 

contempla em seus instrumentos de avaliação espaço para manifestação dos egressos. 
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Esta pesquisa é um mecanismo que possibilita a avaliação contínua da Instituição oportunizando 

adicionalmente, a participação dos egressos em outras atividades oferecidas pela IES. Os resultados 

obtidos nessa pesquisa são utilizados no processo de avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos. 

Toda a política de egressos da Faculdade está calcada na possibilidade de potencializar as competências 

e as habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de sua oferta educacional. A Instituição lida 

com as dificuldades de seus egressos e colhe informações de mercado visando formar profissionais cada 

vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições. 

4.7.2.4 Atividades que Estimulam a Permanência do Discente 

A participação discente nas decisões da Faculdade é sempre incentivada, por meio de seus órgãos 

colegiados e comissões, entre eles o Comitê de Gestão, o Colegiado dos Cursos e a Comissão Própria 

de Avaliação - CPA. O funcionamento da Faculdade está alicerçado numa gestão participativa e 

democrática por meio desses órgãos, nos quais está prevista a participação efetiva do seu corpo discente 

e docente.  O Comitê de Gestão e a CPA contam ainda com a participação de representantes do corpo 

técnico-administrativo. 

4.7.2.5 Atendimento Psicopedagógico e Social 

A Faculdade Única de Ipatinga está trabalhando no sentido de aperfeiçoar o atendimento ao Estudante, 

tendo como meta aprimorar a atuação do Núcleo de Núcleo de Apoio Psicopedagógico E e consolidar 

um núcleo de atendimento psicopedagógico e social para os alunos. O suporte psicopedagógico é um 

serviço desenvolvido por profissionais especializados. O objetivo do serviço proposto é responder, 

individualmente ou em grupo, às demandas de Professores, Coordenadores e funcionários, a fim de 

promover a saúde dos relacionamentos interpessoais e institucionais que contribuem para o processo de 

aprendizagem do aluno. 

a) Apoio Psicopedagógico 

A finalidade do apoio psicopedagógico é orientar e auxiliar na realização das atividades acadêmicas 

definidas pelos docentes da Faculdade; ou ainda, sugerir o devido encaminhamento para os casos em 

que se fizer necessário um atendimento mais especializado.  

b) Apoio Social 

O objetivo do apoio social é o atendimento às demandas sociais apresentadas pela comunidade 

acadêmica através de análise sistemática e apresentação de projetos que visem o fortalecimento do 

indivíduo e a melhoria da qualidade de vida. Poderão ser estabelecidos projetos voltados para os diversos 

segmentos como capacitação profissional e ampliação da formação intelectual e cultural. 
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

5.1 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Em uma sociedade cada vez mais desigual, a responsabilidade social tornou-se um dos pilares para as 

instituições de ensino que visam contribuir com a formação do cidadão. Nesse sentido, é papel das 

Instituições de Educação Superior promover a reflexão e o questionamento sobre a responsabilidade 

social na formação dos alunos como futuros agentes transformadores das questões sociais do País e 

construtores de ações afirmativas na promoção da igualdade de condições com vistas à inclusão social. 

 

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma 

prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos 

direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletividade e 

ambiental.1 

 

Assim, alguns temas que tratam de questões sociais, de ampla abrangência, devido a sua complexidade 

e natureza diferente das áreas convencionais, são tratados nos currículos dos cursos de graduação modo 

transversal, contínuo e permanente. Nessa categoria se enquadram os seguintes temas: História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena, Educação Ambiental e em Direitos Humanos. 

A cultura e as atividades de responsabilidade social desenvolvidas e estimuladas pela FUNIP podem ser 

evidenciadas nos diversos projetos e atividades de ensino, extensão e iniciação científica desenvolvidas 

pelos docentes e discentes da Faculdade Única de Ipatinga como meio de formação de seus acadêmicos.  

5.1.1 Desenvolvimento Econômico e Inclusão Social 

Minas Gerais é um Estado onde convivem em um mesmo espaço político-geográfico a riqueza e a 

carência. A falta de oportunidade para a continuidade dos estudos nas cidades do interior induz ao 

desemprego e à migração das pessoas, especialmente dos jovens, para os grandes centros, aumentando 

os problemas e a exclusão social. Todos buscam melhores condições de vida e de trabalho e diante de 

um País em crescimento, não há outro meio de alcançar isso se não pela educação. Mas nas pequenas 

cidades, fazer um curso superior é um sonho que muitos não conseguem alcançar, pois a população 

depende de uma baixa remuneração para sua sobrevivência e não tem meios suficientes para buscar a 

formação nas cidades onde há oferta dessa etapa de ensino.  

Considerando esse cenário e consciente de seu papel social, a Faculdade Única de Ipatinga, mantida pela 

Faculdade Única Ltda., entidade sem fins lucrativos, vem trabalhando no sentido de proporcionar à 

comunidade onde está instalada, a oferta de cursos superiores de qualidade com valores de mensalidade 

capazes de atender uma clientela menos favorecida economicamente, proporcionando-lhes condições 

                                                           
1http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf 
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mais dignas de ingresso e permanência na educação superior. 

É notório o desenvolvimento social, econômico e cultural da cidade e da região depois da instalação da 

Faculdade. A difusão do conhecimento e o ambiente acadêmico produzem, a cada dia, mudanças 

significativas na forma de vida das pessoas, gerando empregos diretos e indiretos, movimentando o 

comércio local e fazendo girar a roda da economia. Todos esses fatores geram nas pessoas melhor 

expectativa de trabalho e de melhoria na qualidade de vida. A Faculdade se integra à comunidade e 

promove, por meio de suas ações, a inclusão social. 

Entende a Faculdade Única de Ipatinga, como instituição educacional socialmente responsável pela 

comunidade na qual está inserida, que é seu papel contribuir com o desenvolvimento local com um 

projeto que tenha continuidade, promova a auto sustentabilidade e a cidadania. Além disso, entende que 

é preciso ter ética nos negócios, agir com legalidade, ofertar no mercado serviços de qualidade, 

respeitando o meio ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e 

difundindo a comunicação transparente, incentivando a parceria e a inclusão. Logicamente deve 

desenvolver programas sociais que melhorem a qualidade de vida da comunidade e transmitindo estes 

princípios na medida em que os acolhe na definição de seus valores e de sua missão. A responsabilidade 

social da Faculdade Única Ltda, Mantenedora da Faculdade Única de Ipatinga está alicerçada em dois 

princípios, a saber: 

I. expansão ordenada e a criação de novos cursos superiores em áreas ainda carentes, orientados 

em seus Projetos Pedagógicos de Curso pelos princípios e valores condizentes com a missão da 

Instituição de forma a atender às necessidades da comunidade e contribuir para a formação do 

cidadão; e 

II. promover programas sociais, através de uma ação extensionista, interdisciplinar por natureza, 

ao abordar a realidade em sua plenitude, promovendo a produção do conhecimento de forma 

integrada, que não pode ser vista fora do processo acadêmico e desvinculada do ensino.  

Quanto ao primeiro item - expansão ordenada - a melhoria da estrutura física da Faculdade que 

contemple os cursos propostos, alia-se aos indicadores socioeconômico e educacional da região na qual 

está inserida, dado às formas de organização do trabalho e de perfil de mão de obra especializada, 

emanada das empresas e organizações comercial e industrial em crescente expansão. 

Com relação à promoção de programas sociais através de uma ação extensionista, três motivos 

estimulam a Faculdade Única de Ipatinga a promover ações nessa área. Primeiro, é o próprio lugar que 

as atividades de extensão ocupam no processo de formação e desenvolvimento profissional permanente. 

Segundo, é o fato da Instituição assumir seus compromissos de solidariedade e responsabilidade social 

como empresa-cidadã na sociedade. O terceiro é a própria exigência legal prevista na LDB 9.394/96 ao 

afirmar, no seu art. 43, inciso VII, que a educação superior tem por finalidade “promover a extensão, 
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aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural geradas na instituição”.  

Considerando esses paradigmas, pode-se afirmar, então, que toda atividade de extensão desenvolvida 

na Faculdade se caracteriza como de responsabilidade social, uma vez que ela visa produzir saberes 

tornando-os acessíveis aos diversos setores da população, de forma que usufruam dos resultados 

produzidos pelas atividades acadêmicas. 

Tendo em vista a definição do conceito e filosofia de “extensão universitária”, a Faculdade Única de 

Ipatinga entende que a “extensão” é uma ação que viabiliza a interação entre a Instituição e a sociedade, 

constituindo o elemento capaz de operacionalizar a relação teoria/prática, promovendo a troca entre os 

saberes acadêmicos e o senso comum. Assim, a Faculdade tem como princípio definir os seguintes 

objetivos com relação à sua política de responsabilidade social: 

I. promover a extensão como processo acadêmico em função das exigências da realidade, 

indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 

sociedade em que se encontra inserida, propiciando aos seus estudantes estágios de qualidade, 

devidamente acompanhados, que articulam seus conhecimentos aos desafios sociais com 

projetos construídos, implantados e monitorados conjuntamente; 

II. garantir a relação bidirecional entre a Faculdade e a sociedade, para que os problemas sociais 

mais urgentes, sobretudo da localidade e da região, recebam atenção produtiva, promovendo 

soluções de desenvolvimento sustentável através de projetos comunitários; 

III. priorizar as práticas vinculadas ao atendimento de necessidades sociais emergentes como as 

relacionadas com as áreas de sua atuação; 

IV. investir em atividades voltadas para o desenvolvimento, a produção e a preservação cultural e 

artística como relevantes para a afirmação da identidade de suas manifestações regionais; 

V. inserir a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável como componentes de sua 

atividade extensionista; 

VI. oferecer possibilidades aos acadêmicos de conhecerem a realidade externa onde irão atuar como 

profissionais e cidadãos na comunidade; 

VII. realizar atividades de extensão em forma de parceria com empresas e outras instituições da 

cidade estimulando, sempre que possível, o desenvolvimento e a organização comunitária; e 

VIII. participar ativamente no Programa “Universidade para Todos - PROUNI”, como forma de 

atender a população carente.  

A fim de dar condições para a implementação de práticas acadêmicas que contribuam para o benefício 

social, a Faculdade se organiza internamente, em coerência com seus objetivos e em favor de sua 

interação com o contexto. Entre os projetos desenvolvidos pela Faculdade Única de Ipatinga destacam-

se: 
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I. VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS – promove a reintegração social de egressos do 

sistema prisional da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho – Ipaba, assim como de seus 

familiares, buscando contribuir para a diminuição dos índices de reincidência animal. 

II. UNIVERSIDADE COM A MELHOR IDADE – proporciona a construção de 

conhecimentos a situar o idoso em seu contexto, de modo que ele possa compreendê-lo de 

forma crítica e saudável. Numa perspectiva de abordagem interdisciplinar dos conteúdos, 

agrupando disciplinas vinculadas entre elas, estimulando a reciprocidade, interação e a 

complementaridade. 

III. SERVIÇO SOCIAL E A SAÚDE MENTAL – mapeia os serviços de Saúde Mental, 

existentes no município de Ipatinga - MG, região e Estado e contribui para a prática da 

desospitalização do Portador de Transtorno Mental, através do suporte familiar. Fomenta a 

reinserção social dos usuários das instituições de promoção à saúde mental. 

IV. RESGATANDO A RECREAÇÃO COMO LAZER EM BUSCA DE AUTONOMIA PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – promove atividades físicas visando a 

melhora na qualidade de vida dos portadores de diabetes, hipertensão e ainda de outras 

patologias. 

V. INCLUSÃO DIGITAL – promove o acesso de crianças de baixa renda às tecnologias da 

informação e comunicação; possibilita conhecimentos necessários para utilizar os recursos 

de tecnologia e de comunicação existentes e promove o acesso físico regular a esses recursos. 

VI. UNIPAC E A ESCOLHA PROFISSIONAL – projeto de realização anual que visa 

possibilitar ao aluno do Ensino Médio o conhecimento dos fatores que interferem na escolha 

de sua futura profissão. Além disso, proporciona a participação em atividades que favoreçam 

uma escolha profissional consciente, como uma atividade da Mostra de Profissões. 

VII. CLÍNICA ESCOLA – elabora e promove projetos e serviços na área da saúde que possam 

contribuir para a melhoria das condições de vida do segmento da população atendida na 

Clínica Escola da Faculdade Única de Ipatinga. 

VIII. CIUNICA– Congresso de Iniciação Científica - evento promovido anualmente que visa 

possibilitar a interação entre a comunidade acadêmica envolvida com atividades de estágio, 

pesquisa e extensão e sociedade, para discussão e troca de experiências acerca do que o 

conjunto da faculdade vem implementando e sobre como a instituição se insere nas 

demandas colocadas para ela e exigidas de uma IES, dentro da perspectiva apontada. 

A Faculdade consolidará as suas atividades, no que se refere à sua função social que depende cada vez 

mais, além de uma definição clara de seu papel como instituição privada, de um viés público. A fim de 

dar condições para a implementação de práticas acadêmicas que contribuam para o benefício social, a 

Faculdade pretende se organizar internamente, em coerência com seus objetivos e em favor de sua 

interação com o contexto.  
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5.1.2 Ações que Contribuem para a Preservação da Memória e do Patrimônio Cultural 

Diversas atividades, seguindo o enfoque aqui tratado, são realizadas na Faculdade Única de Ipatinga 

visando à preservação da memória, do patrimônio cultural e interação com a comunidade. Entre as 

atividades de ensino, extensão e iniciação científica desenvolvidas com apoio e estímulo da FUNIP 

encontram-se projetos interdisciplinares, seminários, eventos e parcerias realizadas por meio das 

atividades acadêmicas e projetos institucionais. Os eventos realizados pela Faculdade contam com a 

participação de artistas e produtores culturais do Vale do Aço. Os espaços da Faculdade também são 

disponibilizados para realização de eventos temáticos e exposições que auxiliam na difusão e 

preservação da cultura regional. Além disso, a FUNIP procura estar presente seja na forma de apoio ou 

de patrocínio em eventos culturais e artísticos realizados no Vale do Aço. 

5.1.3 Políticas Relacionadas à Preservação Ambiental 

A preocupação com o meio ambiente é uma constante na Faculdade e está prevista na Política Nacional 

do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal 6.938/81. Com esta Lei a proteção ambiental deixa de 

ser considerada responsabilidade exclusiva dos órgãos oficiais de meio ambiente e passa a ser 

compartilhada por todos os demais setores da sociedade. A incorporação do conceito de 

responsabilidade social na gestão e no gerenciamento das empresas tem multiplicado a demanda por 

profissionais qualificados para atuar na área de gestão ambiental.  

Para fazer frente a essa demanda, a Faculdade Única de Ipatinga forma profissionais com senso de 

administração e conhecimentos voltados para o equilíbrio do meio ambiente e da boa qualidade de vida 

no planeta, bem como desenvolve atividades de extensão com esse intuito. 

A Faculdade busca integrar as Diretrizes Curriculares com as políticas relacionadas com a preservação 

do meio ambiente, estimulando parcerias e intercâmbio de conhecimentos através de projetos como: A 

semana do Meio Ambiente, Fórum das Águas do Rio Doce; Coleta Seletiva de Lixo; Promoção e apoio 

de passeios ecológicos; Pós-graduação em Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e MBA 

em Gestão Ambiental. Ademais busca integrar a educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente, em atendimento à Lei nº 9.795, de 27/04/99 e ao Decreto nº 4.281 

de 25/06/2002. 

5.1.4 Educação para a sustentabilidade 

“A sustentabilidade[...] não acontece mecanicamente. Resulta de um processo de educação pela qual o 

ser humano redefine o feixe de relações que entretém com o Universo, com a Terra, com a natureza, 

com a sociedade e consigo mesmo dentro dos critérios de equilíbrio ecológico, de respeito e amor à 

Terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com as gerações futuras e da construção de uma 

democracia sócio ecológica sem fim.”2 

                                                           
2http://leonardoboff.wordpress.com/2012/05/06/sustentabilidade-e-educacao/ 
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No âmbito Acadêmico, a sustentabilidade é entendida como uma ação interdisciplinar, uma vez que o 

seu elevado grau de complexidade não permite que os problemas e as possíveis soluções sejam tratados 

em uma única disciplina. 

Além das políticas descritas acima a Faculdade instituiu em 2011, sob a coordenação do curso de 

Engenharia Ambiental, o projeto Unipac Sustentável. Entre os objetivos deste projeto estão a redução 

do consumo de recursos energéticos e ambientais, o estímulo ao consumo consciente e à reciclagem e o 

desenvolvimento da consciência ambiental em todos os setores e cursos da Faculdade.   

5.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS GERAIS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

As ações institucionais desenvolvidas pela Faculdade Única de Ipatinga são orientadas por marcos que 

surgem da política estratégica acadêmico-funcional amplamente discutida no conteúdo deste PDI. Esses 

parâmetros associados à missão e aos princípios institucionais norteiam as ações acadêmicas e 

administrativas, dentre as quais se destacam os alicerces vinculados aos aspectos pedagógicos: 

I. na igualdade entre os homens, independente de nacionalidade, sexo, raça ou credo, opondo-se 

a qualquer espécie de discriminação social; 

II. no respeito aos direitos humanos e, entre eles, o direito à educação, à formação profissional e 

ao acesso às conquistas das ciências; 

III. nos princípios de liberdade e de solidariedade humana; 

IV. na educação integral da pessoa humana e na capacitação profissional; 

V. nos valores da democracia, no estado de direito daí decorrente e na Constituição da República; 

VI. na proteção do meio ambiente; e 

I. no amparo social aos mais carentes. 

A partir das concepções gerais determinadas no seu PDI, a Faculdade procura manter um trabalho 

institucional sistemático para atender às demandas da educação na sociedade do conhecimento, 

buscando sempre a excelência no ensino. Para tanto atua com foco: 

I. na profissionalização da sua gestão; 

II. no atendimento a um maior leque de demanda dos alunos, não apenas as educacionais; 

III. no crescimento do ensino visando atender as necessidades das corporações (em vista do 

surgimento das universidades corporativas e virtuais); 

IV. na inserção de novas tecnologias no binômio ensino-aprendizagem; 

V. na flexibilização da oferta de cursos e serviços; 

VI. na personalização e flexibilização dos currículos (atendendo às Diretrizes Curriculares 

Nacionais); 
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VII. no aumento da flexibilidade na modalidade de ofertas de cursos e nos tipos de cursos superiores; 

e 

Isto significa aplicar Políticas de Ensino que permitam: 

I. implementação do programa de avaliação institucional dos cursos de graduação, desde a ótica 

do discente quanto à do egresso; 

II. definição das ações decorrentes dos resultados obtidos nas avaliações internas e externas; 

III. avaliação contínua dos Projetos Pedagógicos dos Cursos cuidando da sua atualização tanto em 

conteúdo quanto em metodologia; 

IV. fomento às atividades interdisciplinares nos cursos de graduação como: trabalhos de campo, 

visitas técnicas, seminários de natureza interdisciplinar, entre outros; 

V. estímulo à participação nas atividades de Monitoria; 

VI. definição das atividades de extensão como relevantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

caracterizando-as nos estágios curriculares e extracurriculares; e 

VII. promoção da Educação Continuada. 

Para dar continuidade a essa perspectiva de trabalho a Faculdade Única de Ipatinga tem como Política 

Educacional: 

I. investimento na formação do aluno, buscando a excelência acadêmica, a compreensão política 

por meio do desenvolvimento do ensino e da extensão; 

II. valorização do magistério e do pessoal técnico-administrativo; 

III. constante melhoria das instalações físicas, modernização dos equipamentos e da biblioteca; e 

IV. atendimento às necessidades sociais da região na qual se encontra inserida, fomentando o 

desenvolvimento das ciências, das artes e das atividades de lazer. 

 

5.3 PERFIL DO EGRESSO 

Para construção do Perfil do Egresso de cada curso leva-se em consideração a filosofia institucional, 

seus valores e missão, no sentido de que todas as ações, em todos os cursos, sejam direcionadas para a 

formação do aluno com pleno domínio dos conhecimentos construídos; responsável socialmente; 

conhecedor das questões ambientais; e, da importância de se construir uma sociedade mais humana, 

consciente e sustentável. Considerando o perfil generalista do egresso que se deseja formar, a concepção 

de educação superior da Faculdade se apoia nos seguintes aspectos: 
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I. adota um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas da sociedade, em 

que a graduação passa a constituir-se numa etapa de formação inicial no processo contínuo de 

educação permanente;  

II. incentiva uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar 

os desafios das constantes mudanças nas condições de exercício profissional e de produção do 

conhecimento;  

III. estimula práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno, utilizando-se de diversas metodologias, inclusive, com o apoio de recursos 

tecnológicos 

IV. encoraja o aproveitamento do conhecimento, habilidades e competências adquiridas fora do 

ambiente escolar, inclusive as que se referiram à experiência profissional julgada relevante para 

a área de formação considerada; e 

V. fortalece a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, 

assim como os estágios e a participação em atividades de extensão, as quais poderão ser 

incluídas como parte da carga horária. 

Assim, a graduação, nas modalidades de bacharelado e licenciatura, tem suas políticas fixadas no Projeto 

Pedagógico de Curso, este construído por meio de processo coletivo de articulação entre dirigentes, 

coordenadores de cursos e docentes, tendo como foco central a qualidade do ensino. Esta política pauta-

se no respeito aos valores humanos e na ética, buscando a excelência na aprendizagem e na extensão 

para a formação de profissionais competentes, habilitados ao pleno desempenho de suas funções, 

procurando mantê-los sintonizados com a demanda do mercado de trabalho, desenvolvendo sua visão 

estratégica, sua capacidade analítica e comparativa, sua liderança e influência social como facilitadores 

nos processos de trabalho, sua capacidade para mudanças e espírito empreendedor, motivados para 

adquirir conhecimentos através do domínio da linguagem oral, da criatividade, da inovação, da 

participação eficaz no trabalho em equipe, do relacionamento e do dinamismo.  

Assim, o eixo pedagógico principal do ensino de graduação deve ser deslocado da informação direcional 

professor-aluno para o ensino participativo, laboratorial, monitorado e motivador da autoaprendizagem. 

 

5.4 POLÍTICAS DE ENSINO 

5.4.1 Educação Superior 

A Faculdade elabora seus currículos com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais com vistas a atender 

às necessidades regionais sem, no entanto, desconsiderar a formação básica do profissional para que ele 

possa exercer sua atividade em qualquer outro local. Os currículos são construídos de forma a garantir 
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a formação técnica, política e humana do aluno. Em todos os cursos são inseridas atividades 

complementares, disciplinas optativas e/ou de tópicos especiais que, além de enriquecer a formação 

geral do aluno, propiciam a flexibilização dos currículos. 

A organização e o planejamento das situações didáticas de ensino-aprendizagem têm como objetivo 

principal promover a relação dos conhecimentos e dos valores inerentes às habilidades do profissional 

em formação em busca da competência profissional que se deseja. A metodologia de trabalho 

desenvolvida na Faculdade é pautada no princípio pedagógico da interdisciplinaridade, proporcionando 

a relação entre os temas tratados e as diversas áreas do conhecimento, relação que cada professor deve 

estabelecer no plano do componente curricular sob sua responsabilidade. 

Partindo-se do princípio de que a construção do conhecimento é um processo individual, mas que se 

realiza por meio da produção coletiva e compartilhada, atividades em grupo serão organizadas, 

orientadas e mediadas pelos professores. As atividades programadas ou planejadas desenvolvem a 

habilidade de solucionar problemas impostos pela vida e pelo cotidiano do ambiente de trabalho, 

refletindo sobre eles e propondo soluções criativas e empreendedoras. Nesse sentido, é imprescindível 

que o estudante seja motivado a questionar e a buscar alternativas, tornando-se sujeito ativo de seu 

processo de construção das competências e habilidades profissionais. 

Considerando a nova concepção trazida pela Lei n.9.394/96 de “trabalho acadêmico efetivo” a 

Faculdade organiza as matrizes curriculares de seus cursos de graduação priorizando a 

autoaprendizagem do aluno. 

Essa nova concepção busca a ruptura com o modelo tradicional de educação que condiciona a 

aprendizagem do discente a sua presença em sala de aula e à atuação do professor. 

5.4.2 Educação Tecnológica Superior 

A educação profissional tecnológica quando oferecida em nível de graduação e integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir o permanente 

desenvolvimento de competências para a vida social e produtiva. Os princípios e a política de construção 

do binômio ensino-aprendizagem seguem os mesmos parâmetros do bacharelado e da licenciatura.  

Caso a Faculdade Única de Ipatinga venha a implantar cursos de educação profissional de nível 

tecnológico, a mesma levará em consideração as competências e habilidades para a formação do 

profissional, específicas ou por área, e as bases tecnológicas e científicas a serem desenvolvidas. Para a 

construção do Projeto Pedagógico de Curso será realizado um trabalho baseado na legislação vigente 

como também nas áreas e diretrizes estabelecidas pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia tornando-os condizentes com as condições de oferta no mercado de trabalho. 
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5.4.3 Educação a Distância - EaD 

A Educação a Distância, como estratégia de ensino na educação é um instrumento de flexibilização e de 

modernização que possibilita uma maior interação entre os alunos e professores. A implantação do 

sistema de EaD objetiva atender aqueles estudantes com disponibilidade de tempo reduzida para realizar 

um curso presencial devido à sua situação profissional, dificuldade de locomoção, distância geográfica 

ou escassez de recursos financeiros para o deslocamento. Com a implantação da EaD ocorrerá a 

aproximação da Instituição à essa demanda oferecendo cursos de graduação, pós-graduação Lato Sensu 

e posteriormente de extensão. Além disso, a implantação de EaD permitirá a adoção de 20% (vinte 

por cento) a 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso do no currículo dos cursos 

de graduação presencial.  

Considerando a facilidade de acesso às mídias tecnológicas, o poder aquisitivo do aluno e a política de 

qualidade no atendimento aos seus estudantes, a Faculdade oferecerá seus cursos utilizando-se das 

mídias essenciais para os projetos educacionais adequados ao perfil regional. Segundo determina o 

Decreto nº 5.622/05, estes recursos podem ser utilizados isoladamente ou combinados, vinculados aos 

diversos meios de comunicação e a sistematização do uso das referidas mídias deve obedecer aos 

critérios definidos para cada nível e área do saber. A implantação do sistema EaD, conta com parcerias, 

sempre que necessário, viabilizando aos alunos o acesso a estruturas físicas de biblioteca, laboratórios 

e audiovisual, provendo assim a inclusão digital. 

5.4.3.1 NEAD - Núcleo de Educação a distância 

O NEAD - Núcleo de Educação a Distância é o setor da Faculdade responsável por definir e implementar 

os recursos e as metodologias utilizadas para as atividades semipresenciais (20% a 40% de EaD dos 

cursos de graduação presencial) e atividades de Educação a Distância. Os projetos e cronogramas dessas 

atividades, bem como, os calendários letivos são elaborados, discutidos e divulgados a partir da proposta 

elaborada pelo NEAD. 

A equipe da NEAD é multidisciplinar, constituída por profissionais e docentes com experiência 

consolidada na área de ensino em EaD. Além disso, conta com serviços contratados para a produção de 

conteúdo e disponibilização de ferramentas tecnológicas necessárias à realização e desenvolvimento das 

atividades de EaD. Dessa forma, o NEAD é capaz de prover o acompanhamento necessário na 

estruturação, produção e desenvolvimento de cursos e disciplinas a distância. No início do processo, a 

coordenação do NEAD e a coordenação do curso reúnem-se com os docentes para determinar as 

diretrizes da disciplina, a forma de apresentação do conteúdo e as ferramentas utilizadas, ou seja, os 

aspectos mais gerais e pedagógicos da disciplina. A coordenação do curso tem o importante papel de 

ser facilitadora, para promover o diálogo no trabalho final, para que o conteúdo seja o melhor possível. 

Tem como função verificar e discutir juntamente com o docente os conteúdos propostos, e avaliar se os 

mesmos possibilitam atingir os objetivos do Projeto Pedagógico do Curso. Os docentes possuem 
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experiência nas disciplinas e trabalham de acordo com as diretrizes do projeto pedagógico do curso e 

orientações da coordenação do curso.  

A estrutura e o funcionamento do Núcleo de Educação a Distância estão localizados no mesmo endereço 

da Faculdade Única de Ipatinga, ou seja, Rua Salermo, nº 299, bairro Bethânia, Ipatinga, MG, CEP: 

35.174-779. Além da sede localizada na rua Salermo, 299, bairro Bethânia em Ipatinga-MG, a Faculdade 

Única de Ipatinga está em processo de autorização de 22 polos de apoio presencial para as atividades de 

Educação a Distância. A relação dos polos e os respectivos endereços de funcionamento desses polos 

estão indicados no Anexo V. O NEAD conta com apoio técnico da Gerência de Informática da Faculdade 

tanto para disponibilizar e utilizar as tecnologias de informação e comunicação, quanto para definir o 

uso de novas tecnologias da informação e comunicação no processo de aprendizagem de educação 

semipresencial e educação a distância. Conta também com o apoio acadêmico-pedagógico de todos os 

setores envolvidos diretamente com os cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade Única de 

Ipatinga, entre eles, diretoria acadêmica, núcleo de extensão, coordenadores de curso, núcleo de 

atendimento ao estudante, etc. 

5.4.3.2 Metodologias utilizadas pelo NEAD 

O planejamento das disciplinas dos cursos em EaD parte do perfil profissional a ser desenvolvido e de 

competências profissionais requeridas. A partir desses elementos são definidas unidades temáticas. 

Todas com material didático elaborado e em consonância com os princípios pedagógicos expressos no 

PPC, e que se integram a conteúdos e atividades no AVA e com o encontro presencial. 

Com base nos princípios metodológicos expostos, os professores-tutores devem articular os conteúdos 

com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida profissional e social, relacionando os temas 

trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao aluno compreender a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, priorizando a utilização de técnicas que privilegiem a solução de problemas, 

integrando teoria e prática.  

Na modalidade de ensino por meio da EaD considera-se, ainda mais, que a aprendizagem é patrimônio 

do aprendiz e, por isso, é estimulada a autonomia da aprendizagem pelo aluno.  É o aluno que aprende. 

Sendo uma conquista do aluno, a aprendizagem depende muito do seu empenho e de sua dedicação do 

que nos métodos convencionais de ensino. Além de docentes habilitados e capacitados e bons recursos 

didáticos, é preciso levar o aluno a fazer o esforço necessário para que sua aprendizagem ocorra, é 

imprescindível que se leve a sério a necessidade do esforço permanente do aprendiz. 

O sistema de ensino em EaD foi concebido e é operacionalizado de forma a assegurar aos alunos um 

máximo de todos os tipos de interatividade aluno-docente. Vejamos alguns pontos do sistema que 

concorrem para isso: 
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a) Interação enriquecedora: Todos os conteúdos básicos, de todas as disciplinas, estão disponíveis no 

ambiente virtual em formato web; Materiais para revisão de conceitos fundamentais de Português, 

Informática e Matemática, ministrados nas atividades complementares a título de Cursos de 

Nivelamento propostas no curso e disponíveis a qualquer momento para consulta do aluno. 

b) Interação de apoio: Nos materiais de estudo hipermídia de cada disciplina existem links que permitem 

aos alunos esclarecer eventuais dúvidas de compreensão. O ambiente virtual oferece, também, para 

cada disciplina: o fórum de sala de aula (coletivo). 

c) Interação de transmissão: Todos os exercícios de auto avaliação dos módulos oferecem 

automaticamente ao aluno um feedback sobre suas respostas. Em muitos casos, tais feedbacks 

permitem ao aluno esclarecer fatos, conceitos, procedimentos e princípios contidos nos materiais de 

estudo. 

d) Interação construtiva: É proporcionada pelas instruções que são dadas ao aluno pelo sistema de 

ensino, quando da proposição das atividades por cada disciplina. 

e) Interatividade Aluno-Docente: Consiste na interação entre o aluno e o professor-tutor.  É considerada 

essencial por muitos educadores e é altamente desejada por muitos alunos. Por meio dessa interação, 

os docentes estimulam o estudo a distância dos alunos, esclarecem dúvidas, desenvolvem tarefas de 

avaliação, mantêm a motivação e o interesse do aluno no curso, estimulam a autonomia e fornecem 

orientação, apoio pessoal e coletivo, e até mesmo o encorajamento para superação de problemas 

pessoais. 

5.4.3.3 Corpo Docente 

Cada disciplina possui um docente responsável. A função deste docente é planejar o conteúdo 

programático, produzir ou revisar o material impresso, elaborar temas para os Fóruns de Discussão, 

propor objetos de aprendizagem, gravar as vídeo aulas que serão disponibilizadas no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem e nos polos de apoio presencial e ainda supervisionar os tutores online. Outra 

responsabilidade atribuída ao corpo docente do curso é a composição do Núcleo Docente Estruturante 

que, presidido pelo coordenador do curso, tem a função de monitorar os resultados do curso e, quando 

for o caso, discutir e propor melhorias e aprimoramento do projeto pedagógico, para que os egressos 

sejam formados dentro do perfil desejado. Assegurando, dessa forma, que os objetivos do curso e da 

instituição sejam alcançados. É permitido e, até mesmo desejável, que parte dos docentes dos cursos 

atuem como tutores online. 

5.4.3.4 Tutoria Online 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-aprendizagem que 

acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas responsabilidades, está a moderação dos 

Fóruns de Discussão, proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e tutor. Nos 
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Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao 

conteúdo disponibilizado e revisar conceitos.  

Os tutores têm até 48 horas para responder eventuais dúvidas e postar suas considerações a respeito das 

discussões. Os temas dos Fóruns serão pré-definidos pelo professor responsável pela disciplina. Além 

da moderação dos fóruns, os tutores online promovem Chats ao vivo através de salas virtuais, agendadas 

e divulgadas previamente. Os Chats permitem o esclarecimento de dúvidas, em tempo real, através de 

mensagens de texto. 

O Tutor Online tem como função tanto dinamizar a interação entre os alunos quanto otimizar a 

experiência de aprendizagem planejada para as disciplinas. Sob essa ótica, Tutores Online são muito 

mais do que meros animadores ou facilitadores do processo de aprendizagem. 

Para realizar com sucesso suas tarefas, o Tutor Online deve acessar o AVA diariamente, ou seja, não 

deve permanecer mais de 24 horas sem acessar a sala de aula e contatar os alunos - exceção feita aos 

feriados nacionais e aos finais de semana. 

Todas as comunicações realizadas entre Tutor Online e alunos devem se dar por meio da sala de aula, 

seja por chats, ou mensagens particulares, conforme o assunto. 

5.4.3.5 Tutoria Presencial 

Os tutores presenciais ficam à disposição dos alunos nas salas de aula dos Polos de Apoio Presenciais, 

nos dias e horários dos encontros pré-definidos no calendário acadêmico, que é entregue ao aluno em 

formato impresso e ficará disponível no portal da instituição. O principal objetivo dos tutores presenciais 

é promover a interação presencial entre os alunos e coordenar as atividades previstas para os encontros 

presenciais, previstas no planejamento de cada disciplina, sejam elas teóricas ou práticas. 

Cabe à tutoria presencial atender aos estudantes nos polos, orientar sobre o uso das tecnologias 

disponíveis, procedimentos de secretaria acadêmica, secretaria financeira, acesso ao material 

bibliográfico, distribuição de material didático e supervisão e aplicação das provas presenciais 

obrigatórias exigindo de cada aluno, em todas as etapas, a identificação com documento de valor legal 

e foto atualizada. 

A Tutoria presencial também será responsável por garantir a presencialidade necessária em atividades 

de socialização que possibilitem ao aluno sentir-se ligado aos outros alunos e à administração, 

facilitando suas atividades de aprendizagem.  

5.4.3.6 Materiais utilizados pelo NEAD 

Conforme apresentado anteriormente, a metodologia foi desenvolvida de forma que os encontros 

integram as Unidades Temáticas da Disciplina estruturada no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). Para isso, cada disciplina é composta de 16 unidades e têm os seguintes recursos e materiais: 
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I. Material didático institucional: Caderno de Conteúdo/aplicação, vídeo-aulas, exercícios 

e fóruns; 

II. Acervo bibliográfico nas Bibliotecas dos Polos e também em meio virtual; 

III. Encontros semanais, com orientações sobre a aprendizagem, estudo do material e 

acompanhamento do estudo feito pelo aluno; 

IV. Tutoria a distância, com profissionais especializados nos conteúdos em estudo; 

V. Provas presenciais obrigatórias; 

VI. Participação em atividades online, por meio do AVA. 

Esses materiais são desenvolvidos em parceria com outras IES que dispõem, pelo menos, dos seguintes 

recursos: 

I. Estúdio de gravação com dimensões de 4,60m x 7,40m com ar condicionado, iluminado por 4 

tripés modelo Greika LD1000, teleprompter, Câmera Canon EOS 60D para gravação de vídeos 

em FULL HD, gravador TASCAM DR-40 para gravação dedicada de áudio via microfone de 

lapela. 

II. Ilha de edição equipada com 2 iMAC's com processador Intel Core i5 2.7Ghz e 8GB de Memória 

e um PC Intel Core i7 3.4Ghz com 16GB de Memória. 

5.4.3.7 Disponibilização do material didático para os alunos do EaD 

A coordenação do NEAD é responsável pela disponibilização do material didático para o aluno, seja na 

sede ou nos polos. De modo geral, os recursos de EaD permitem interações e comunicações assíncronas, 

dinamizando as práticas, estratégias de ensino e permitindo ao aluno trabalhar segundo seu ritmo e suas 

preferências, facilitando a construção do conhecimento. Quanto ao material impresso, a coordenação do 

NEAD distribuição aos polos de apoio, e a coordenação de cada polo é responsável pela distribuição 

aos alunos. Assim, o aluno retirará em cada polo o seu caderno de conteúdo/aplicação. Poderá ainda, 

receber todo o conteúdo da disciplina, por meio mídia digital (CD ou pen-drive) onde estão os arquivos 

descompactados, bem como, programas e plugins necessários à adequada utilização do material na web. 

5.4.4 Política de Extensão 

A Faculdade no que tange à Extensão tem por missão, em consonância com o ensino e a Extensão, 

promover a formação de profissionais comprometidos com o seu meio e propagadores de ações de 

cidadania voltadas para o desenvolvimento da sociedade. Dessa forma, a extensão adota como política: 

I. extensão à sociedade dos conhecimentos produzidos, buscando a solução de problemas e 

visando a integração da Faculdade com a comunidade; 

II. embasamento nas áreas de concentração dos programas de graduação oferecidos pela 

Faculdade, podendo ser desenvolvida em modalidades diversas, considerando seus vários 

enfoques; 
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III. adoção da prática extensionista em um instrumento de vitalização do ensino, na medida em que 

expande o conceito de ensino-aprendizagem e promove transformações no processo 

pedagógico; 

IV. ênfase na interdisciplinaridade e incentivo nas atividades entre as demais Faculdades mantidas 

pela Faculdade Única, promovendo a integração dos diversos saberes; 

V. zelo pela produção e preservação cultural e artística, como forma de enriquecimento da própria 

educação; e 

VI. consolidação, através da alocação de recursos financeiros próprios previstos no orçamento 

anual, de recursos de terceiros - convênios ou doações - ou, ainda, de recursos gerados pela 

própria atividade extensionista. 

5.4.5 Experiência do Corpo Docente 

No que tange à qualidade do corpo docente, a experiência profissional é requisito fundamental, face às 

características das modalidades de graduação. A Faculdade estará, de forma contínua, capacitando seus 

docentes, inclusive, aqueles apenas com experiência profissional, buscando maior nível de qualificação, 

criando mecanismos em seu Plano de Carreira Docente que motivem a permanência e o 

comprometimento dos seus professores com a Instituição. Portanto, a formação de um profissional 

representa um conjunto de fatores internos e externos, e as atividades de ensino devem ser percebidas, 

além de uma atividade fim da Faculdade, como meio de se implementar o desenvolvimento econômico, 

social e cultural. 

 

5.5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS 

A vivência de políticas e práticas pedagógicas inovadoras é um dos desafios vigentes na formação inicial 

e continuada. A Faculdade Única de Ipatinga busca desenvolver métodos de educação capazes de 

aproveitar os recursos oferecidos pelas tecnologias existentes de informática e telecomunicações. 

Em que pese a essa corrida tecnológica, é recurso importante para a implementação da adoção de 

políticas pedagógicas acatar as sugestões do alunado, uma vez que a prática inovadora faz do aluno o 

protagonista do seu aprendizado. É elaborando uma opinião sobre determinado ponto que o estudante 

se posiciona sobre ele, envolvendo-se, então, com a proposta de ensino. 

É imprescindível, também, ir muito além do currículo estabelecido, mediante a prática de juntos, 

educadores e educandos, definirem estratégias próprias de busca, ordenação, análise e interpretação de 

informações, construindo, assim, conhecimentos novos de forma mais autônoma. Diante do leque de 

opções de novas práticas, bem como de atualização das já existentes, é mister salientar que a Faculdade 

busca adotar uma metodologia sempre focando o favorecimento do ensino-aprendizagem. 
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A principal proposta da Faculdade é a construção da interdisciplinaridade em seus cursos, que permite 

a articulação de conhecimentos e a flexibilidade de conteúdos curriculares, além de contribuir para a 

dinamização da aprendizagem. A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades 

diversificadas, como semanas de estudo, seminários, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas 

dos cursos oferecidos com o intuito de integrar a comunidade acadêmica e complementar a formação da 

mesma, além de incentivar a interdisciplinaridade que é dividida em dois enfoques: 

I. Atividades interdisciplinares do curso: cada curso desenvolve as atividades que julgar relevante, 

seguindo as políticas elencadas no PDI. Estas atividades serão realizadas por meio de visitas 

técnicas, seminários, mostra acadêmica, simpósios, entre outras atividades acadêmicas afins; e 

II. Atividades interdisciplinares da Faculdade: todos os cursos da Faculdade devem desempenhar 

atividades comuns que possibilitem aos alunos entenderem o caráter sistêmico do processo 

educacional.  O aluno deve entender que, apesar de serem de áreas diversas, os cursos permitem 

um entrosamento na construção do saber. 

Contando com a experiência e a formação da equipe de professores, a Faculdade busca utilizar os 

enfoques acima somados às metodologias usualmente utilizadas, visando alcançar um ambiente propício 

à autoaprendizagem. Isso inclui a adoção de uma metodologia pautada na articulação entre teoria e 

prática como forte aliada às atividades interdisciplinares especificadas a seguir: 

I. atividades integradas entre os componentes curriculares do currículo básico e as metodologias 

correspondentes, integrando teoria e prática para melhor assimilação dos conhecimentos 

adquiridos em sala de aula. 

II. leitura e discussão de estudos de casos nos quais os estudantes discutem temas inovadores e 

polêmicos presentes na literatura recomendada para o componente curricular; 

III. aulas que simulam situações-problema, estimulando a análise e a síntese de pensamento;  

IV. criação de projetos que envolvem o desenvolvimento dos conceitos, procedimentos e métodos 

pertinentes aos componentes curriculares da área técnica com visão da prática; 

V. construção de vivências práticas, através de encenações que favorecem ao aluno refletir sobre a 

prática exercida pelos profissionais atualmente, dentro da graduação que se está cursando, 

contribuindo para a autonomia e responsabilidade crescente; 

VI. seminários e semanas de estudos envolvendo palestras nas diferentes áreas dos cursos de 

graduação oferecidos pela faculdade; 

VII. visitas técnicas a empresas e organismos locais para verificar in loco situações que tenham 

estreita relação com o conhecimento adquirido em sala de aula; e 

VIII. elaboração dos relatórios das visitas realizadas. 
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A mais recente tecnologia adotada pela Faculdade Única de Ipatinga foi instalada em meados do ano 

letivo de 2014, a Sala de Aprendizagem Ativa. Um ambiente dotado de recursos tecnológicos que 

contam com tablets para todos os alunos presentes na aula, um aplicativo que avalia em tempo real o 

resultado das avaliações feitas pelos alunos e recursos multimídia para o professor apresentar e discutir 

o conteúdo previamente disponibilizado para os alunos. Após a aplicação de um conjunto de questões, 

um aplicativo específico permite ao professor avaliar os índices de acerto obtidos pela turma. É 

recomendada uma revisão de conteúdo se o índice geral de acerto for inferior a 30%. Recomenda-se um 

maior aprofundamento do assunto se o índice geral de acertos for entre 30% e 70%, e, sugere-se avançar 

nos estudos se o índice geral de acerto for maior que 70%.  

Um dos maiores benefícios proporcionados pela Sala de Aprendizagem Ativa é a interação entre os 

alunos uma vez que no ato da realização das atividades os alunos realizam discussões em grupo para 

defender seu ponto de vista sobre cada questão. Dessa forma, ocorre a aprendizagem dos pares a partir 

de conhecimentos prévios, o que proporciona, também, o aprendizado do trabalho em grupo. A aquisição 

de competências e o desenvolvimento de habilidades como argumentação, síntese, análise e comparação 

são observadas pelos docentes durante as atividades realizadas na Sala de Aprendizagem Ativa.     

 

5.6 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas em situações 

reais de trabalho, sem vínculo empregatício. As atividades de Estágio Supervisionado e/ou Prática 

Profissional são elencadas na matriz curricular do Projeto Pedagógico, obedecidas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de cada curso e são realizadas sob supervisão acadêmica e/ou técnica-

administrativa.  

Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio prevista no currículo do 

curso, nela podendo incluir-se as horas destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das 

atividades. O relato das atividades desenvolvidas é consubstanciado em documento próprio que 

comprove o cumprimento da carga horária obrigatória e demonstre capacidade de análise crítica e 

proposição de soluções para os problemas vivenciados no decorrer do estágio.  

Os estágios são estabelecidos e analisados pelos Coordenadores de Curso e supervisionados por 

profissionais, docentes ou não, designados pela Direção. O Regulamento para as atividades de estágio 

e/ou prática profissional observa as particularidades da atividade profissional específica e se orienta de 

modo a proporcionar aos alunos a articulação da teoria e prática no ambiente de trabalho. 

Os estágios são regulamentados tanto pelo Regulamento geral de estágios curriculares supervisionados 

dos cursos de graduação da Faculdade Única de Ipatinga que deve ser atendido por todos os cursos de 

graduação da Faculdade, quanto pelo Regulamento de Estágio específico do curso que faz parte do 
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Projeto Pedagógico do Curso. Esses regulamentos são complementares e estabelecem: a documentação 

necessária para realização do estágio, o máximo de horas de estágio, as formas de comprovação e 

registro do estágio, as formas de supervisão de estágio, os critérios para avaliação e validação do estágio 

e as responsabilidades dos agentes envolvidos no estágio, quais sejam, Coordenação do Curso, Núcleo 

de Estágio da Faculdade, Supervisor Acadêmico de Estágio, Supervisor Técnico-administrativo de 

Estágio, preceptores de estágio, quando for o caso, parte concedente do estágio e os estagiários. Essas 

definições são estabelecidas a partir da legislação pertinente, das Diretrizes Curriculares Nacionais de 

cada curso, e das orientações gerais do NDE, do Colegiado de Curso e da Coordenação dos Cursos. 

 

5.7 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares contribuem para a articulação teoria-prática e propiciam ao aluno 

contato com o mundo do trabalho desde o início do curso, possibilitando que estabeleça relações com 

sua futura área profissional. Essas Atividades enriquecedoras objetivam criar no aluno a cultura da 

educação continuada e autônoma e a visão da necessidade de atualização permanente em seu processo 

de formação acadêmica e profissional. 

As Atividades Complementares devem permear todos os aspectos da formação do aluno de forma 

interdisciplinar, promovendo o conhecimento significativo e ampliando a visão de mundo dos 

formandos. A carga horária total desse componente curricular obrigatório será cumprida nas seguintes 

atividades:  

I. Atividades de ensino; 

II. Atividades de extensão; e 

III. Atividades culturais. 

Quando as DCN’s estabelecerem, as Atividades Complementares constarão do currículo dos cursos da 

Faculdade, e têm como princípio a autonomia cognitiva do futuro profissional. Por meio dessas 

Atividades espera-se construir no aluno maturidade acadêmica e o despertar para a necessidade da 

formação continuada e da atualização constante. Por meio das Atividades Complementares, hão de se 

estabelecer diretrizes que permitam ao estudante trilhar sua própria trajetória acadêmica, preservando 

sua identidade e sua vocação. 

Tais Atividades ampliam o espaço de participação do aluno no processo didático-pedagógico, no qual 

deve ser sujeito da relação pedagógica, consoante a tendência da legislação e das políticas educacionais 

no sentido de flexibilizar os cursos, dando oportunidade ao aluno de buscar uma formação de acordo 

com suas aptidões. 
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As Atividades Complementares, além de propiciar a flexibilização dos currículos, buscam promover o 

relacionamento do aluno com a realidade social, econômica e cultural da sua categoria profissional e o 

entendimento da necessidade da educação continuada e autônoma. As Atividades Complementares, 

assim como as atividades práticas e de estágio supervisionado, caracterizam-se como mecanismos de 

interação com o mundo do trabalho, assim como possibilidades metodológicas que permitam uma 

formação complexa, além da flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de 

dedicação do estudante. 

As atividades complementares são regulamentadas tanto pelo Regulamento geral das atividades 

complementares dos cursos de graduação da Faculdade Única de Ipatinga que deve ser atendido por 

todos os cursos de graduação da Faculdade, quanto pelo Regulamento de Atividades Complementares 

específico do curso que faz parte do Projeto Pedagógico do Curso. Esses regulamentos são 

complementares e estabelecem o máximo de horas dedicadas a esse tipo de atividade, o tipo de atividade 

que é considerada como atividade complementar em cada curso, a carga horária máxima aceita para 

cada tipo de atividade, as formas de comprovação e registro das atividades complementares. Essas 

definições são estabelecidas a partir da legislação pertinente, das Diretrizes Curriculares Nacionais de 

cada curso, e das orientações gerais do NDE, do Colegiado de Curso e da Coordenação dos cursos. 

 

5.8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Todo aluno matriculado em curso de graduação onde o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é 

componente curricular obrigatório, para se formar, precisa elaborar um Trabalho específico, orientado 

por um professor do quadro. Na Faculdade a modalidade para esta atividade será definida no Projeto 

Pedagógico de cada curso, observado o disposto nas diretrizes curriculares respectivas. O TCC constitui 

um instrumento que possibilita ao acadêmico a oportunidade de demonstrar o conhecimento adquirido 

ao longo do curso. 

Na medida em que o processo educativo da formação leva o aluno a prover seu próprio desenvolvimento, 

a Faculdade deve proporcionar-lhe condições e requisitos essenciais para que direcione seus projetos de 

vida, sólida formação teórico-prática para a compreensão do mundo físico e social, atuação e liderança 

na sociedade. 

A formação baseada em aspectos de articulação entre ensino e extensão, integração entre teoria e prática, 

traduz também qualificação e dedicação do corpo docente às atividades acadêmicas. O aluno deverá 

apresentar o TCC, sob a forma prevista no regulamento previsto no Projeto Pedagógico do Curso.  
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5.9 MONITORIA 

A Monitoria objetiva um melhor aparelhamento dos cursos da Instituição e também o aproveitamento 

dos alunos que apresentam atributos de cultura e aptidão para a função. Para a função de monitor de 

determinado componente curricular somente poderá ser admitido o aluno regularmente matriculado. 

O Gestor é a autoridade competente para a admissão do monitor mediante processo seletivo, no qual o 

candidato é submetido a provas específicas nas quais deverá demonstrar capacidade de desempenho em 

atividades técnico-didáticas de determinado componente curricular. Na seleção dos candidatos são 

levadas em conta a assiduidade, conduta, capacidade, bem como as notas de provas e exames realizados 

no semestre letivo anterior. 

Os monitores são admitidos sob forma contratual por um exercício financeiro semestral, ficando, 

automaticamente, cancelados ao final de cada período letivo. Incumbe ao monitor auxiliar os colegas 

nos estudos dos componentes curriculares do curso em que estiver matriculado, facilitando-lhes a 

realização de trabalhos e a obtenção de dados bibliográficos e de outros elementos necessários ao curso. 

O número de monitores é fixado pela Direção, levando-se em conta as dotações orçamentárias e 

observando o seguinte critério preferencial:  

I. Número de aulas atribuídas ao componente curricular; e 

II. Número de turmas e de cursos em que o componente curricular é ministrado. 

 

5.10 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E SELEÇÃO DE CONTEÚDOS  

A elaboração dos Projetos Pedagógicos da Faculdade Única de Ipatinga fundamenta-se na premissa de 

que a construção de um projeto educacional robusto, abrangente e articulado com as demandas sociais 

deve considerar a fundamentação legal, a participação docente, os princípios acadêmico-pedagógicos 

institucionais e a função social da instituição educacional. Assim, a elaboração do currículo e a seleção 

de conteúdos que constituirão o Projeto Pedagógico do Curso são orientados pelos seguintes princípios: 

I. Atendimento às DCN’s e requisitos legais; 

II. Foco em competências e habilidades; 

III. Construção coletiva; 

IV. Atendimento aos princípios pedagógicos institucionais; 

V. Interdisciplinaridade. 

VI. Inserção institucional política, geográfica e social;  

VII. Áreas de atuação do egresso e possibilidades de inserção no mercado; e, 

VIII. Articulação do PPC com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
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A elaboração das disciplinas deve seguir as instruções de Nogueira (2001), o qual afirma que algumas 

questões ajudam os professores a selecionar os conteúdos tornando-os exequíveis, significativos, 

contextualizados e dotando-os de uma roupagem didática: 

- Para que é importante esse tópico? 

- Qual é a relação dessa unidade com as anteriores e com as próximas? 

- Como contextualizar esse conteúdo no cotidiano de meu aluno? 

- Como posso trabalhar essa unidade de forma procedimental e atitudinal?  

- O que aconteceria para o aluno se esse conteúdo não for ministrado? 

A essas questões pode-se acrescentar outras:  

- O que pretendo atingir trabalhando esse conteúdo? 

- Que competências e habilidades pretendo desenvolver em meus alunos trabalhando esse 

conteúdo? 

- Que valores posso ajudá-los a desenvolver por meio do estudo desse conteúdo? 

Com base nas respostas das questões acima são construídas as disciplinas que irão compor o currículo 

de cada curso. O Projeto Pedagógico de Curso deve apresentar em seu corpo o atendimento às 

orientações acima. 

 

6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação é entendida pela Faculdade Única de Ipatinga como um processo inerente a qualquer 

atividade humana. A partir dela, obtêm-se as informações que permitem conhecer, orientar, melhorar 

ou transformar os aspectos avaliados. Com esta concepção, desde o início de seu funcionamento, a 

FUNIP preocupou-se com a auto avaliação tendo como base a Lei nº 9394/96 – atual Lei de Diretrizes 

e Bases – que tomou como um de seus pilares a questão da Avaliação Institucional e em decorrência o 

Decreto nº 3.860 de 9/7/2001 que deu ênfase a essa nova visão da avaliação, ou seja, aquela que se refere 

à instituição como um todo. Nesse contexto, a avaliação é um processo permanente e utilizada como 

uma ferramenta de gestão que possibilita a introdução de mudanças voltadas para melhoria contínua da 

qualidade do ensino e da instituição como um todo, considerando-se as dimensões previstas na Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004. 

Com base no exposto anteriormente, a Avaliação Institucional da Faculdade Única de Ipatinga avalia, 

na medida do possível e de forma continuada, seus projetos, processos, sua estrutura e os resultados 

percebidos por todos os seus públicos. Assim, o PDI e PPC de seus cursos são documentos de referência 

para o processo de Avaliação Institucional. Contudo, é importante considerar que os procedimentos que 
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envolvem a elaboração e a implantação do PDI e dos PPC’s são, evidentemente, dinâmicos e, a cada 

ano, podem passar por mudanças em face das inúmeras variáveis que interferem e interagem a vida de 

uma Faculdade.  

Dessa forma, ficou estabelecido que a avaliação não pode ser concebida como um mero instrumento de 

diagnóstico para retratar a realidade, mas como um processo capaz de gerar mudanças no cotidiano das 

unidades acadêmicas e de oferecer ajuda à criação de políticas que conduzam à melhoria da Instituição. 

Para alcançar seus objetivos é importante que todos os segmentos, sem maioria absoluta de nenhum 

destes, se envolvem no processo de avaliação institucional respondendo a questionários, participando 

de entrevistas, analisando os aspectos positivos e negativos dos cursos e da instituição como um todo, 

discutindo em grupo as debilidades e fortalezas da Faculdade, também dando sugestões que provoquem 

a melhoria da sua qualidade. 

Por fim, a Avaliação Institucional na Faculdade Única de Ipatinga consiste em um processo permanente 

de elaboração, análise e de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades, 

durante todo o seu desenvolvimento. 

6.1 OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Assegurar que o processo de avaliação institucional subsidie de modo pleno a gestão acadêmica rumo à 

potencialização, desenvolvimento do desempenho institucional e perenização da IES. Para isso, o 

processo de Avaliação institucional precisa alcançar os seguintes objetivos. 

Desenvolver a cultura institucional de valorização da avaliação como pré-requisito para o 

(re)planejamento do desenvolvimento da Faculdade; 

I. Redefinir os objetivos institucionais a fim de assegurar a sintonia da FUNIP com os desafios, 

anseios e necessidades do mundo contemporâneo; 

II. Promover o relacionamento dialético entre a avaliação e o planejamento institucional;  

III. Reativar o processo de sensibilização da comunidade acadêmica para a importância da 

avaliação; 

IV. Organizar e ampliar o sistema de informações quantitativas e qualitativas para o 

acompanhamento da trajetória de desenvolvimento da qualidade institucional; 

V. Propor metas para superação ou mudanças, se for necessário, nos aspectos pedagógicos, 

administrativos, financeiros e sociais da Faculdade; 

VI. Propor mudanças no cotidiano da Faculdade visando sempre a realização de sua missão;  

VII. Criar mecanismos (reuniões, seminários, debates, publicações, etc.) para implementar as 

práticas filosóficas, política e a ética educativa; as relações sociais e as condições de trabalho 

necessárias à consolidação de uma IES madura e perene; 
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VIII. Melhorar o cumprimento dos compromissos institucionais por meio da consciência 

pedagógica e da capacidade profissional dos docentes, da produção de conhecimentos, da 

análise crítica, do conjunto de práticas e das dinâmicas institucionais; 

IX. Fornecer informações que permitam a melhoria das condições de sustentabilidade e 

continuidade dos aspectos da infraestrutura; 

X. Consolidar a implantação do cronograma de metas estabelecidas a partir das avaliações 

institucionais já realizadas; e, 

XI. Reavaliar e reiniciar o processo de avaliação a cada ciclo avaliativo. 

 

6.2 PRINCÍPIOS DA AVALIAÇÃO 

I. Globalidade 

II. Legitimidade 

III. Impessoalidade 

IV. Respeito à identidade institucional e suas características próprias 

V. Continuidade 

VI. Regularidade 

VII. Disposição para a mudança 

O Programa de Avaliação Institucional deve manter os diversos setores de trabalho da IES informados 

sobre seus aspectos de excelência, deficiência e carência, de tal forma que sejam tomadas decisões 

administrativas que gerem ações necessárias para promover correções dos desvios e carências e/ou 

manter e animar o que se mostrou como de excelência, com vistas a rever e aperfeiçoar o seu Projeto 

Institucional. Como exigência institucional, e também da comunidade acadêmica, deve-se cuidar para 

que a avaliação institucional seja sempre: 

I. um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; 

II. uma ferramenta e um conjunto de diretrizes para o planejamento e a gestão da IES; e 

III. um processo constante de prestação de contas de todos para com todos. 

Essas diretrizes são desdobradas nas seguintes perspectivas de resultados: 

I. avaliar todos os segmentos internos para a atualização dos projetos pedagógicos, projetos 

administrativos e de apoio logístico; 

II. estimular a criatividade e provocar o encorajamento dos membros das comunidades acadêmica 

e administrativa para o surgimento de novas possibilidades, para a solução de problemas 

estruturais e funcionais; 
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III. identificar manifestações de desacerto entre as instâncias acadêmicas e administrativas; 

IV. apontar relações da Faculdade para com a sociedade, no que se refere às necessidades, 

possibilidades e potencialidades para ações recíprocas; 

V. avaliar planejamentos e programas pedagógicos e administrativos, visando a sua adequação ao 

contexto histórico, social e político; 

VI. diagnosticar a adequação da clientela no contexto da sociedade onde ela se insere e dos cursos 

de Graduação; 

VII. pesquisar e indicar as áreas de excelência sobre as quais prevalecerão os cursos de Pós-

Graduação; 

VIII. apontar as necessidades educacionais emergentes no contexto da área de abrangência da 

Faculdade e indicar seu potencial de ação; 

IX. identificar os melhores procedimentos acadêmicos para a transmissão e produção do 

conhecimento; 

X. identificar, na comunidade acadêmica, as lideranças intelectuais para a produção de novos 

conhecimentos; e 

XI. identificar os procedimentos necessários para melhorar as relações com a comunidade 

acadêmica e com outras instituições nacionais e internacionais, ligadas à educação superior. 

 

6.3 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade foi criada com base no art. 7º da Portaria nº 2.051/2004: 

 

Art. 7º As Comissões Próprias de Avaliação (CPA’s), previstas no Art. 11 da 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e constituídas no âmbito de cada 

instituição de educação superior, terão por atribuição a coordenação dos 

processos internos de avaliação da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo INEP. 

§ 1º As CPA’s atuarão com autonomia em relação a conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior; 

§ 2º A forma de composição, a duração do mandato de seus membros, a 

dinâmica de funcionamento e a especificação de atribuições da CPA deverão 

ser objeto de regulamentação própria, a ser aprovada pelo órgão colegiado 

máximo de cada instituição de educação superior, observando-se as seguintes 

diretrizes: 

I. necessária participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica 

(docente, discente e técnico-administrativo) e de representantes da 

sociedade civil organizada, ficando vedada à existência de maioria 

absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados; 
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II. ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. 

 

A CPA da Faculdade obedece a Regulamento próprio aprovado pelo Comitê de Gestão e sua composição 

garante a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, vedando a existência de 

maioria absoluta por parte de qualquer dos segmentos representados, a saber: Representantes do corpo 

docente; Representantes do corpo discente; Representantes do corpo administrativo; e representantes da 

sociedade civil organizada. 

 

6.4 METODOLOGIA 

Conforme apresentando inicialmente, a Avaliação Institucional da Faculdade Única de Ipatinga avalia 

seus projetos, processos, sua estrutura e os resultados percebidos por todos os seus públicos. Assim, o 

PDI e os PPC’s de seus cursos são documentos de referência para o processo de Avaliação Institucional. 

As atividades desenvolvidas em cada curso, os programas de curso e programas institucionais, as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, atividades técnico-administrativas, o trabalho do corpo 

docente, corpo de coordenadores, corpo diretivo, sua infraestrutura, o atendimento a seus públicos, e o 

seu jeito de ser, dentro e fora de sua estrutura física, são contemplados no processo de avaliação 

institucional. Partindo desse contexto, a forma mais completa encontrada para se estruturar a Avalição 

Institucional da Faculdade Única de Ipatinga foi utilizar como base as dez dimensões do SINAES, quais 

sejam: 

• Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

• Dimensão 2 - Política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; 

• Dimensão 3 - Responsabilidade social; 

• Dimensão 4 - Comunicação com a sociedade; 

• Dimensão 5 - Políticas de pessoal; 

• Dimensão 6 - Organização e gestão; 

• Dimensão 7 - Infraestrutura física 

• Dimensão 8 - Planejamento e avaliação; 

• Dimensão 9 - Políticas de atendimento ao estudante; e, 

• Dimensão 10 - Sustentabilidade financeira. 

A avalição dessas dimensões estabelecidas na Lei dos SINAES exige o envolvimento de todos os 

segmentos que constituem a comunidade acadêmica, incluindo aqui, a sociedade organizada e seus 

egressos. Destaca-se que, apesar de incialmente a melhor forma de avaliação seja a igualdade de 

participação, numa análise mais aprofundada a Faculdade Única de Ipatinga entendeu que para 

determinadas dimensões alguns segmentos da comunidade acadêmica devem ter uma participação mais 

representativa do que outros. A política de atendimento ao estudante, por exemplo, deve ter uma 



Faculdade Única de Ipatinga  
PDI Vigência 2018-2022 
 
 

90 / 203 

 

participação maior do corpo discente do que do pessoal técnico-administrativo. Já a política de pessoal 

deve ser avaliada pelo pessoal técnico-administrativo e corpo docente, sem participação do corpo 

discente. Assim, foram criados instrumentos próprios para que as dez dimensões sejam avaliadas de 

forma coerente com que se espera da IES para cada dimensão.  

 

6.5 INSTRUMENTOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Faculdade Única de Ipatinga utiliza diversos instrumentos de avaliação que, em conjunto, compõem 

a estrutura da avaliação institucional. A somatória dos dados coletados por cada instrumento serve de 

base para geração dos resultados do processo de avaliação institucional. Os instrumentos utilizados pela 

Faculdade e que compõem sua Avaliação Institucional são: 

Ouvidoria: A Ouvidoria é um canal de comunicação institucional para recebimento de 

mensagens com reclamações, opiniões, sugestões e elogios. Os mecanismos utilizados para isso 

são as mensagens eletrônicas via site da Faculdade e o atendimento pessoal, feito mediante 

agendamento prévio. As mensagens enviadas à Ouvidoria são encaminhadas aos gestores dos 

setores responsáveis para verificação e resposta e, após parecer destes, as respostas são enviadas 

pela Ouvidoria ao interessado através de e-mail. 

Avaliação docente: As avaliações docentes são aplicadas, semestralmente, em cada turma e visam obter 

informações sobre o desempenho do docente da disciplina na visão dos alunos. Os resultados da 

avaliação docente são compilados e disponibilizados para análise dos coordenadores de curso, apoio 

acadêmico e gerência acadêmica. Os coordenadores de curso são responsáveis por apresentar e discutir 

esses resultados com os docentes e, em conjunto com esses, definir e propor ações de melhoria, quando 

for o caso. 

Avaliação da coordenação de curso: As avaliações de coordenação de curso são aplicadas, 

anualmente, em cada turma e visam obter informações sobre o desempenho dos coordenadores de curso 

na visão dos alunos. Os resultados da avaliação de coordenação de curso são compilados e 

disponibilizados para a gerência acadêmica que é responsável por apresentar e discutir esses resultados 

com os coordenadores e, em conjunto com esses, definir e propor ações de melhoria, quando for o caso. 

Avaliação Institucional Geral: A avaliação Institucional Geral é aplicada anualmente e visa obter 

informações sobre o desempenho geral da faculdade na opinião da comunidade acadêmica. Os 

resultados da Avaliação Institucional Geral são validados realizando-se o cruzamento dos dados 

coletados em diferentes segmentos, cuja finalidade é fornecer o melhor “leque” possível de informações 

que subsidiarão as ações de melhoria pedagógico-administrativa. Após a compilação dos dados, a CPA 

divulga os resultados no site e murais da faculdade, além dos ambientes Virtuais de Aprendizagem. 
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Resultados do ENADE: Os resultados do ENADE são utilizados para identificação dos pontos de 

melhoria nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e na sua implementação. Esses resultados são discutidos 

em reuniões do Núcleo Docente Estruturante e em oficinas pedagógicas com a participação do corpo 

docente. 

AVIN - Avaliação Integradora: A avaliação integradora é realizada anualmente com questões no 

modelo do ENADE. O objetivo desta avaliação é realizar um diagnóstico do curso em relação às 

competências e habilidades preconizadas nas DCN’s e previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Os resultados da AVIN são compilados e analisados com os coordenadores de curso em reuniões 

pedagógicas e, posteriormente, são apresentados e discutidos com o NDE e com todo o corpo docente 

do curso em oficinas pedagógicas. Essas discussões e oficinas visam a identificação de pontos de 

melhoria no Projeto Pedagógico do Curso. 

Avaliações in loco: As avaliações in loco realizadas pelos avaliadores do INEP/MEC também são 

tratadas como instrumento da Avaliação Institucional. Os resultados dessas avaliações são discutidos 

pela coordenação de curso em reuniões com o Núcleo Docente Estruturante que buscam, a partir do 

relatório da avaliação, propor e implementar melhorias para o curso.   

Avaliação da Sustentabilidade Financeira: A avaliação da sustentabilidade financeira da IES é 

estruturada por meio de indicadores financeiros. A responsabilidade de estruturação dos indicadores 

financeiros é da Diretoria Executiva. Esses indicadores são disponibilizados em painéis de bordo. O 

painel de bordo da faculdade e de cada curso são disponibilizados para análise da Gerência Acadêmica 

em conjunto com a Diretoria Executiva. O painel de bordo de cada curso é disponibilizado para análise 

da coordenação do curso em conjunto com as diretorias Acadêmica e Executiva.    

 O Quadro 19 apresenta as dez dimensões da Avaliação Institucional, aos instrumentos aplicados, o 

público envolvido e a periodicidade de aplicação de cada instrumento. 
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Quadro 19. Instrumentos aplicados na Avaliação Institucional 
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Missão X X X x X X X X X X

Projeto de Desenvolvimento Institucional X X X X X X X X

Políticas para o ensino X X X X X X X X X X X X X X X

Pesquisa,  pós-graduação, extensão, bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades de bolsa.
X X X X X X X X X X

Formas de operacionalização das atividades docurso e procedimentos para o 

estímulo da produção acadêmica.
X X X X X X X X X

DIMENSÃO III 

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 

econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural.

X X X X X X X X X

DIMENSÃO IV A comunicação com a sociedade. X X X X X X X X X

DIMENSÃO V

As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico- 

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho.
X X X X X X X X X

DIMENSÃO VI

Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 

o mantenedor, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios.

X X X X X X

DIMENSÃO VII
Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação.
X X X X X X X X X X X X X X X

DIMENSÃO VIII
Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional. 
X X X X X X X X X X

DIMENSÃO IX Políticas de atendimento aos estudantes. X X X X X X X X X X X X

DIMENSÃO X 
Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior.
X X X X X X X X

Instrumento utilizado Frequência Avaliadores

DIMENSÃO I 

DIMENSÃO II
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6.6 ETAPAS E CRONOGRAMA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Quadro 20 apresenta a etapas da Avaliação Institucional da Faculdade Única de Ipatinga e o 

cronograma de realização: 

 

Quadro 20. Cronograma da Avaliação Institucional 
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1 Planejamento da Avaliação 

Institucional 

CPA e 

gerências  

x x           

2 Definição dos instrumentos 

da Avaliação Institucional 

CPA e 

gerências 

x x           

3 Revisão dos instrumentos 

da Avaliação Institucional 

CPA   x  x   x  x   

4 Aplicação da AVIN  Coordenações 

de curso 

    x        

5 Análise dos resultados da 

AVIN 

Coordenações, 

NDE’s e 

Docentes 

     x       

6 Definição de melhorias no 

PPC 

NDE’s      x x x     

7 Aplicação da Avaliação 

docente 

CPA e 

gerência 

acadêmica 

    x        

8 Discussão dos resultados da 

Avaliação Docente e 

definição de ações 

Coordenações 

de curso 

     x x x     

9 Aplicação da Avaliação das 

Coordenações de Curso 

CPA e 

gerência 

acadêmica 

    x        

10 Discussão dos resultados da 

Avaliação das 

Coordenações de Curso e 

definição de melhorias 

Gerência 

acadêmica e 

coordenações 

     x x x     

11 Aplicação da Avaliação 

Geral Institucional 

CPA         x x x  

12 Compilação dos resultados 

da Avaliação Geral 

Institucional 

CPA         x x x  

13 Divulgação dos resultados 

da Avaliação Geral 

Institucional 

CPA         x x x  

14 Elaboração do relatório da 

CPA sobre os resultados da 

AGI 

CPA           x x 

15 Análise do relatório da 

CPA 

CPA, gerentes 

e Diretoria 

           x 

16 Análise dos resultados 

gerais do ano 

CPA, gerentes 

e Diretoria 

           x 

17 Definição de metas e ações 

de melhoria 

CPA, gerentes 

e Diretoria 

           x 

18 Elaboração dos planos de 

ação de melhoria 

Setores x           x 

19 Aprovação dos planos de 

ação de melhoria 

Setores  x x         x 
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20 Divulgação das melhorias CPA, gerentes 

e Diretoria 

x x x          

21 Acompanhamento da 

implantação das melhorias 

CPA x x x x x x x x x x x x 

 

OBSERVAÇÃO: para os cursos na modalidade à distância, a Autoavaliação Institucional, também 

sob responsabilidade da CPA, é realizada anualmente nos meses de junho e/ou julho, seguida das 

seguintes ações da CPA nos meses subsequentes: compilação dos resultados, elaboração do relatório 

sobre os resultados, definição de metas e ações de melhoria, divulgação das melhorias e 

acompanhamento da implantação das melhorias. A avaliações dos tutores ocorre ao longo do ano, ao 

final de cada disciplina 
 

Etapa 1 – Planejamento da Avaliação Institucional: Esta etapa, realizada no início de cada ano, visa 

implementar melhorias no processo e (re)definir as melhores datas e formatos de aplicação dos 

instrumentos da Avaliação Institucional. Os maiores envolvidos nesta etapa são a CPA e as gerências.. 

Etapa 2 – Definição dos instrumentos da Avaliação Institucional: Esta etapa, também realizada no 

início de cada ano, visa implementar melhorias ou, quando for o caso, novos instrumentos no processo 

de avaliação. A CPA é responsável por esta etapa. 

Etapa 3 - Revisão dos instrumentos da Avaliação Institucional: nesta etapa são revistos e atualizados, 

quando necessário, os questionários das avaliações a serem aplicados, processo sempre feito pela CPA 

no mês anterior às avaliações a serem aplicadas. 

Etapa 4 – Aplicação da AVIN: A avaliação integradora é elaborada e aplicada pelos coordenadores de 

curso com participação efetiva do corpo docente. A coordenação pedagógica do Núcleo de Extensão 

tem a responsabilidade de coordenar o processo de aplicação da AVIN. Esta é uma atividade que envolve 

todo o efetivo da Faculdade. 

Etapa 5 – Análise dos resultados da AVIN: Os resultados da AVN são compilados e analisados com 

os coordenadores de curso em reuniões pedagógicas e, posteriormente, são apresentados e discutidos 

com o NDE e com todo o corpo docente do curso em oficinas pedagógicas. Essas discussões e oficinas 

visam a identificação de pontos de melhoria no Projeto Pedagógico do Curso. 

Etapa 6 – Definição de melhorias no PPC: As melhorias no PPC, é de responsabilidade do NDE. 

Nestas definições são consideradas as discussões desenvolvidas nas oficinas pedagógicas realizadas para 

analisar os resultados da AVIN. Também são consideradas nas melhorias dos PPC’s os resultados do 

ENADE e os resultados das avaliações in loco realizadas pelos avaliadores do INEP/MEC.   

Etapa 7 – Aplicação da Avaliação docente: A CPA, com apoio da gerência acadêmica, coordenações 

de curso e gerência de informática, é responsável pela aplicação da avaliação docentes. 

Etapa 8 – Discussão dos resultados da Avaliação Docente e definição de ações: Os resultados da 

avaliação docente são compilados e disponibilizados para análise dos coordenadores de curso e diretoria 
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acadêmica. Os coordenadores de curso são responsáveis por apresentar e discutir esses resultados com 

os docentes e, em conjunto com esses, definir e propor ações de melhoria, quando for o caso. 

Etapa 9 – Aplicação da Avaliação das Coordenações de Curso: A CPA, com apoio da gerência 

acadêmica e gerência de informática, é responsável pela aplicação da avaliação docentes. 

Etapa 10 – Discussão dos resultados da Avaliação das Coordenações de Curso e definição de 

melhorias: Os resultados da avaliação de coordenação de curso são compilados e disponibilizados para 

a diretoria acadêmica que é responsável por apresentar e discutir esses resultados com os coordenadores 

e, em conjunto com esses, definir e propor ações de melhoria, quando for o caso. 

Etapa 11 – Aplicação da Avaliação Geral Institucional: A CPA, com apoio das gerências e gerência 

de informática, é responsável pela aplicação da Avaliação Geral Institucional. Para os cursos na 

modalidade à distância, a Autoavaliação Institucional, também sob responsabilidade da CPA, é realizada 

anualmente nos meses de junho e/ou julho, seguida das seguintes ações da CPA nos meses subsequentes: 

compilação dos resultados, elaboração do relatório sobre os resultados, definição de metas e ações de 

melhoria, divulgação das melhorias e acompanhamento da implantação das melhorias. A avaliações dos 

tutores ocorre ao longo do ano, ao final de cada disciplina 

Etapa 12 – Compilação dos resultados da Avaliação Geral Institucional: A CPA, com apoio da 

gerência de informática, é responsável pela compilação dos dados da AGI. 

Etapa 13 – Divulgação dos resumos dos resultados da Avaliação Geral Institucional:  A CPA 

divulga no site da faculdade um resumo dos resultados da Avaliação Institucional Geral. 

Etapa 14 – Elaboração do relatório da CPA sobre os resultados da AGI: Após a compilação dos 

dados, a CPA elabora um relatório sugerindo melhorais pedagógicas e administrativas a serem 

implementadas pela Faculdade. 

Etapa 15– Análise do relatório da CPA:  As gerências e a diretoria executiva analisam o relatório de 

melhorias elaborado pela CPA e, com base em melhorias implementadas, no objetivo e na missão da 

faculdade, e nos recursos financeiros disponíveis e previstos, decidem sobre as melhorais que deverão 

ser levadas para apreciação do Comitê de Gestão. As melhorias aprovadas por esses comitês passam a 

ser consideradas no planejamento estratégico da Faculdade. 

Etapa 16 – Análise dos resultados gerais do ano: Em dezembro, as gerências e a diretoria executiva 

analisam os resultados gerais do ano junto com os gerentes e coordenadores de curso. Nesta análise são 

considerados aspectos acadêmicos e pedagógicos, administrativos, de infraestrutura e aspectos 

financeiros. Esta análise considera os resultados compilados dos instrumentos utilizados na Avaliação 

Institucional. É desta análise que o Conselho Gestor fundamenta os desafios e metas para o ano seguinte. 

Etapa 17 – Definição de metas e ações de melhoria: Com base na análise dos resultados gerais do ano 

o Conselho Gestor fundamenta os desafios e metas para o ano seguinte. Estas metas são disponibilizadas 
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para o corpo diretivo, corpo gerencial, e corpo de coordenadores para elaboração dos planos de ação de 

melhoria para o ano seguinte. 

 Etapa 18 – Elaboração dos planos de ação de melhoria: Com base nas metas e desafios estabelecidos 

pelo Conselho Gestor, o corpo diretivo, o corpo gerencial, e corpo de coordenadores elaboram os planos 

de ação de melhoria para o ano seguinte. 

Etapa 19 – Aprovação dos planos de ação de melhoria: Os planos de ação de melhoria são aprovados 

pelo corpo diretivo antes de sua realização. Nesta aprovação leva-se em conta o alinhamento do plano 

com as metas institucionais e recursos disponíveis para sua realização. A partir desta etapa já é possível 

atualizar as metas e ações constantes do PDI da Faculdade. 

Etapa 20 – Divulgação das melhorias: Após aprovação dos planos de ação, a CPA divulga no site da 

Faculdade as melhorias previstas a partir do processo de Avaliação Institucional. 

Etapa 21 – Acompanhamento da implantação das melhorias: A CPA é responsável por acompanhar, 

ao longo do ano, a implantação das melhorias estabelecidas para a Faculdade. 

 

7 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A constituição de uma política para alunos com deficiência representa para a Faculdade Única de 

Ipatinga o cumprimento dos deveres básicos de cidadania. Assim, a constante execução do seu papel 

social, que assume ao considerar o interesse público e o teor de suas atividades, é um valor para a 

Faculdade que promove oportunidades de inclusão social dos estudantes levando em conta a diversidade 

dos perfis que se apresentam à Instituição sejam de cunho social, econômico, cultural, entre outros. 

Dessa forma, as políticas e programas dedicados especificamente aos alunos com deficiência tendem 

não apenas cumprir as exigências presentes na legislação vigente, mas, sobretudo, visam oferecer uma 

vida acadêmica satisfatória. Assim, ações com esse foco podem ser percebidas pelos discentes desde o 

processo seletivo para o ingresso na Faculdade onde a Comissão de Vestibular disponibiliza para os 

candidatos com deficiência as condições necessárias para a realização das suas provas. Aos deficientes 

auditivos e visuais, a Comissão de vestibular disponibiliza funcionários que efetuem a leitura da prova 

ou, ainda, provas ampliadas, de acordo com a demanda do candidato. Para aqueles que apresentam 

dificuldades de locomoção, a Comissão efetua o encaminhamento dos mesmos até as salas com maior 

facilidade de acesso que são reservadas para este fim.  

Em relação ao atendimento ao disposto na Lei nº 12.764, de 27/12/2012, a Faculdade garante proteção 

aos direitos da pessoa com transtorno de Espectro Autista. O aluno é atendido em suas necessidades 

referentes a sua aprendizagem e à qualidade de relacionamentos que mantém com seus pares na 

instituição, no trabalho e na família. Além de portadores do Espectro de Autista a faculdade promove 

atendimento especial a alunos com deficiência relacionadas aos aspectos sensoriais (baixa visão, 
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cegueira e surdez), deficiências físicas (cadeirantes e pessoas com mobilidade limitada) e deficiências 

intelectuais. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social - NAPSI é o setor responsável pelo suporte 

às pessoas que apresentam necessidades diferenciadas. O atendimento do NAPSI é realizado por 

profissional formado em psicologia que atua, em conjunto com os coordenadores de curso e corpo 

docente, na identificação dos alunos com necessidades especiais e no acompanhamento desses alunos 

durante sua vida acadêmica. Para os alunos de EaD, o coordenador do polo com apoio dos tutores (online 

e presencial), é o responsável pela identificação dos alunos com necessidades especiais e agendamento 

do atendimento desses alunos junto ao NAPSI. Entre as atividades desenvolvidas pelo NAPSI para 

atendimento de pessoas com necessidades especiais destaca-se o Atendimento Psicopedagógico que 

compreende as seguintes ações: aplicação de testes diagnósticos para identificação das dificuldades de 

aprendizagem, orientação e suporte para superação das dificuldades de aprendizagem, orientação para 

superação das dificuldades com relacionamentos interpessoais, organização da rotina de estudos, gestão 

do tempo, sugestões sobre metodologias de estudo, dentre outras. 

Além do Atendimento Psicopedagógico, o NAPSI desenvolve os seguintes projetos: Orientação 

Profissional; Planejamento de Carreira, Preparação para Ingresso no Mercado de Trabalho e a Programa 

de Acompanhamento dos Egressos. O NAPSI realiza ainda o encaminhamento dos alunos com 

necessidades especiais para atendimento na Clínica Escola da Faculdade Única de Ipatinga. Na Clínica 

Escola são realizados atendimentos individualizados nas áreas de Psicologia e Fonoaudiologia. Dessa 

forma, além do atendimento psicopedagógico e dos projetos desenvolvidos pelo NAPSI, a Faculdade 

Única de Ipatinga proporciona atendimentos clínicos às pessoas com necessidades especiais. 

A Faculdade Única de Ipatinga apresenta recursos que complementam os programas de atendimento às 

pessoas com necessidades especiais. Assim, a atenção específica a esses estudantes amplia-se 

considerando-se os seguintes aspectos: 

I. Nos espaços físicos da faculdade são disponibilizados banheiros adaptados, elevador, inexistência 

de degraus entre as salas de aula, banheiros e corredores, vagas reservadas para pessoas com 

deficiência, etc. 

II. Os corredores apresentam sinalização tátil. 

III. No currículo dos cursos, as matrizes curriculares ofertam a disciplina Libras de forma obrigatória 

para os cursos de Licenciatura e Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos.  

IV. Para alunos com deficiência visual: a Instituição disponibiliza, na Biblioteca, no caso de alunos 

deficientes visuais matriculados, um computador com programa específico instalado (Dosvox) 

que permite que um texto seja transformado em arquivo audível e transferível para os endereços 

eletrônicos dos alunos, possibilitando-lhes fazer uso dos mesmos no momento de sua 

conveniência. O sistema Dosvox permite que deficientes visuais utilizem um microcomputador 



Faculdade Única de Ipatinga  
PDI Vigência 2018-2022 
 
 

98 / 203 

 

comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim independência no estudo 

e no trabalho. 

V. Para alunos com deficiência auditiva: a Faculdade visando atender plenamente o aluno portador 

de deficiência tem como política estabelecer convênios com instituições que possuem 

profissionais intérpretes da língua de sinais - Libras. Na ocorrência de demanda será feito um 

contato junto à Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos - FENEIS para obter 

orientações dos procedimentos que a Faculdade poderá adotar para atender satisfatoriamente o 

aluno.  

VI. Entre outros recursos didático-pedagógicos para o deficiente auditivo a Faculdade oferece: aulas 

expositivas; atividades em grupo; confecção de materiais didáticos; trabalho com relatos reais; 

vídeos didáticos; textos da referência bibliográfica e avaliações. 

VII. Quanto aos recursos tecnológicos e equipamentos a Faculdade disponibiliza: Datashow; DVD’s 

temáticos e Microsystems.  

VIII. Com relação às atividades afins:  

• Viabilização da comunicação entre usuários e não usuários de Libras; 

• Apoio no uso e difusão de Libras no universo escolar, através da confecção e disponibilização 

de  cartazes  na Instituição; e 

• Acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas em parceria com os demais 

profissionais da Faculdade, na perspectiva do trabalho colaborativo e comunidade escolar, 

quando necessário, em consonância com o que está determinado em cada Projeto Pedagógico. 

IX. Encontra-se em estudo a construção de cursos na modalidade de extensão projetados com um 

conteúdo atualizado atendendo efetivamente as demandas dos profissionais que utilizam o 

sistema de Libras no seu trabalho, como também para os docentes, funcionários e alunos da 

Faculdade. 

Por entender que o processo de inclusão dos indivíduos com necessidades especiais trata-se de um 

conjunto de atividades formativas e práticas, os cursos da Instituição propõem aos alunos a elaboração 

de projetos e/ou discussões acerca da temática com finalidade de promover egressos livres do pré-

conceito e cientes dos direitos constitucionais relativos às pessoas com deficiência. Todos esses esforços 

são articulados com a participação de segmentos internos e externos, incluindo parcerias com 

organizações da sociedade e diferentes esferas governamentais, caso se façam necessárias, como 

também a participação de professores e alunos alimentados pelo dinamismo da produção acadêmica 

comprometida com a educação como um bem público. 

Tendo como objetivo constante a execução do seu papel social, que assume ao considerar o interesse 

público e o teor de suas atividades, a Faculdade promove oportunidades de inclusão social dos estudantes 



Faculdade Única de Ipatinga  
PDI Vigência 2018-2022 
 
 

99 / 203 

 

levando em conta a diversidade dos perfis que se apresentam à Instituição sejam de cunho social, 

econômico, cultural, entre outros. Dessa forma, as políticas e programas dedicados especificamente aos 

alunos com necessidades especiais tendem não apenas cumprir as exigências presentes na legislação 

vigente, mas, sobretudo visam oferecer uma vida acadêmica satisfatória.  
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8 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

8.1 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, pela Faculdade Única de 

Ipatinga - FUNIP, incumbindo-lhe de tomar todas as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 

respeitando-se os limites da lei e de suas normas internas, a liberdade acadêmica dos corpos docente e 

discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

Compete precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento das atividades 

da Faculdade colocando-lhe à disposição, os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros 

a ela cedidos ou por ela alugados e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. O 

planejamento econômico-financeiro da Faculdade será levado anualmente à aprovação da Mantenedora, 

compreendendo o orçamento da receita prevista e da despesa estimada e o plano de aplicação dos 

recursos solicitados. A política estratégica de gestão econômico-financeira da Instituição priorizará à 

utilização de recursos próprios, obtidos por meio de receita originária de mensalidades escolares. 

 

8.2 PLANO DE INVESTIMENTO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

No período 2017/2019, a Faculdade Única de Ipatinga, pretende implantar 16 (dezesseis) cursos de 

graduação sendo 7 presenciais e 9 em EaD, e 32 (trinta e dois) cursos de pós-graduação presenciais não 

simultâneos. Para isso, serão realizados investimentos na ampliação e adequação da infraestrutura atual. 

Os investimentos de ampliação e adequação da infraestrutura, previstos pela Faculdade Única de 

Ipatinga, serão realizadas de forma gradativa, ou seja, à medida que os cursos previstos forem sendo 

autorizados e implantados os investimentos serão realizados. No entanto, independente da implantação 

dos referidos cursos, os investimentos na melhoria das instalações são e continuarão a ser realizados 

visando aprimorar aspectos relacionados à iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, 

atendendo a todas as condições de salubridade. 

O Anexo II apresenta a relação dos cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação que a 

Faculdade Única de Ipatinga pretende implantar no período de vigência deste PDI. 

Desde 2009 foram feitos investimentos na construção dos Blocos III e IV. O projeto do Bloco III é um 

prédio de 7 andares que terá, aproximadamente, 7.000m2 de novas instalações. Entre essas instalações 

serão contempladas as seguintes áreas: nova biblioteca, transferência dos laboratórios para esse novo 

prédio, quadras poliesportivas, clínica escola nova, salas de reuniões para docentes, coordenadores, e 

pessoal técnico-administrativo, laboratórios específicos para os novos cursos de graduação previstos 

neste PDI, obedecendo às exigências dos Projetos Pedagógicos de cada curso. Há previsão, também, de 

investimentos direcionados para a aquisição, expansão e atualização do acervo bibliográfico específico 
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dos cursos, assim como para a expansão dos equipamentos de informática e dos recursos audiovisuais e 

multimídia. 

 

8.3 PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

Considerando as metas de desenvolvimento e as políticas de expansão, a Faculdade Única de Ipatinga 

fez constar em sua Previsão Orçamentária a reserva de 7% (sete por cento) da sua receita anual 

operacional para fins de reforma, ampliação e melhoria das instalações físicas. Este valor destinado aos 

investimentos em mobília, reformas, salas de aula, construção e melhoria de laboratórios, ampliação da 

biblioteca, aquisição e reforma do acervo físico e eletrônico, aquisição e manutenção dos equipamentos 

de informática, incluindo investimentos com internet.  

A seguir estão apresentados nos Quadros 21 e 22, a previsão de receitas e despesas e a previsão 

orçamentária para o período de vigência deste PDI. Ressalta-se que a previsão orçamentária e o 

cronograma de execução foram elaborados obedecendo rigorosamente os critérios de planejamento da 

Faculdade. 

 

Quadro 21. Previsão de receitas e despesas (em R$) - Faculdade Única de Ipatinga 

ANO RECEITA BRUTA - R$ 
RECEITA 

LÍQUIDA - R$ 
DESPESAS - R$ RESULTADO - R$ 

2018 31.803.549, 21.159.613 19.378.261, 1.781.362, 

2019 33.909.191, 23.137.529, 19.616.822, 3.520.707, 

2020 36.876.414, 25.994.127, 19.858.360, 6.135.522, 

2021 37.680.216, 26.686.123, 20.100.640, 6.586.522, 

2022 36.640.268, 27.533.296, 20.345.911, 7.187.385, 
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Quadro 22. Previsão Orçamentária (em R$) - Faculdade Única de Ipatinga 

ITEM Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022 TOTAL 

Anuidades / Mensalidades R$ 31.096.406,79 R$ 33.193.563,67 R$ 35.893.886,43 R$ 36.324.613,07 R$ 36.760.508,43 R$ 173.268.978,39 

Taxa / Secretaria R$ 198.728,16 R$ 201.112,90 R$ 301.669,35 R$ 452.504,02 R$ 678.756,03 R$ 1.832.770,46 

Financeira R$ 449.181,39 R$ 454.571,57 R$ 590.943,04 R$ 768.225,95 R$ 998.693,74 R$ 3.261.615,69 

Serviços R$ 13.413,72 R$ 13.574,68 R$ 20.362,02 R$ 30.543,03 R$ 45.814,55 R$ 123.708,00 

Diversos R$ 45.819,18 R$ 46.369,01 R$ 69.553,52 R$ 104.330,27 R$ 156.495,41 R$ 422.567,39 

(=) TOTAL RECEITA 

BRUTA 
31.803.549,23 33.909.191,83 36.876.414,35 37.680.216,35 38.640.268,15 R$ 178.909.639,91 

Descontos 303.517,56 307.159,77 310.845,69 314.575,84 318.350,75 1.554.449,61 

Bolsas 9.207.188,63 9.317.674,89 9.410.851,64 9.504.960,16 9.600.009,76 47.040.685,08 

Inadimplência 1.133.229,12 1.146.827,87 1.160.589,80 1.174.516,88 1.188.611,08 5.803.774,75 

(+) TOTAL DESCONTOS 10.643.935,31 10.771.662,54 10.882.287,14 10.994.052,88 11.106.971,59 54.398.909,46 

(=) Total Receita Operacional 21.159.613,92 23.137.529,29 25.994.127,22 26.686.163,47 27.533.296,56 124.510.730,46 

        

1 – PESSOAL Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022 TOTAL 

Docentes 7.942.945,49 8.038.260,84 8.134.719,97 8.232.336,61 8.331.124,65 40.679.387,56 

Técnicos e Administrativos 4.120.596,82 4.170.043,98 4.220.084,51 4.270.725,53 4.321.974,23 21.103.425,07 

Encargos 2.374.536,89 2.403.031,34 2.431.867,71 2.461.050,13 2.490.582,73 12.161.068,80 

Subtotal 1 14.438.079,20 14.611.336,16 14.786.672,19 14.964.112,27 15.143.681,61 73.943.881,43 

        

2 – MANUTENÇÃO Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022 TOTAL 

Consumo 2.010.295,25 2.034.418,80 2.058.831,82 2.083.537,80 2.108.540,26 10.295.623,93 
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Aluguel 80.519,76 81.486,00 82.463,83 83.453,39 84.454,84 412.377,82 

Subtotal 2 2.090.815,01 2.115.904,80 2.141.295,65 2.166.991,19 2.192.995,10 10.708.001,75 

        

3 – INVESTIMENTOS Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022 TOTAL 

Mobília 237.473,88 240.323,56 243.207,45 246.125,93 249.079,45 1.216.210,27 

Reformas 441.107,28 446.400,57 451.757,38 457.178,46 462.664,61 2.259.108,30 

Salas de Aula 550.325,30 560.231,16 570.315,32 580.580,99 591.031,45 2.852.484,22 

Laboratórios 449.203,28 454.593,72 460.048,85 465.569,43 471.156,26 2.300.571,54 

Biblioteca 125.142,02 126.643,72 128.163,45 129.701,41 131.257,82 640.908,42 

Acervo 270.662,26 275.534,18 280.493,79 283.298,73 286.131,72 1.396.120,68 

Equip. Informática 150.869,47 153.132,51 155.429,50 157.760,94 160.127,35 777.319,77 

Computadores 214.405,20 217.621,28 220.885,60 224.198,89 227.561,87 1.104.672,84 

Diversos 42.092,82 42.597,94 43.109,11 43.626,42 44.149,94 215.576,23 

Subtotal 3 2.481.281,51 2.517.078,64 2.553.410,45 2.588.041,20 2.623.160,47 12.762.972,27 

        

4 – OUTROS Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022 TOTAL 

Treinamento R$ 55.416,67 R$ 56.081,67 R$ 56.754,65 R$ 57.435,71 R$ 58.124,94 R$ 283.813,64 

Pesquisa e Extensão R$ 122.945,42 R$ 124.420,77 R$ 125.913,82 R$ 127.424,78 R$ 128.953,88 R$ 629.658,67 

Eventos R$ 189.723,46 R$ 192.014,00 R$ 194.304,14 R$ 196.635,79 R$ 198.995,42 R$ 971.672,81 

Subtotal 4 R$ 368.085,55 R$ 372.516,44 R$ 376.972,61 R$ 381.496,28 R$ 386.074,24 R$ 1.885.145,12 

TOTAL DAS DESPESAS 19.378.261,27 19.616.836,04 19.858.350,90 20.100.640,94 20.345.911,42 99.300.000,57 

TOTAL GERAL 1.781.352,65 3.520.693,25 6.135.776,32 6.585.522,53 7.187.385,14 25.210.729,89 
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9 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

Há uma preocupação da Faculdade com a organização de seus espaços físicos, ou seja, com as 

instalações físicas existentes e suas condições (dimensão, iluminação, mobiliário, limpeza, ambientação 

climática e ruídos) com os equipamentos e serviços, como limpeza e organização, segurança patrimonial 

e atendimentos setoriais (Secretaria, Biblioteca, Laboratório de Informática, Laboratório Específico, 

entre outros), de modo a propiciar melhores condições para o desenvolvimento institucional, de 

atividades de ensino de graduação e pós-graduação, conforme consignado em seu Plano de 

Desenvolvimento.  

9.1 BIBLIOTECA 

Fundada em julho de 2000, a Biblioteca Professor Bonifácio de Andrada ocupa um espaço físico de 350 

m2 e oferece um acervo adequado às necessidades dos cursos oferecidos, composto por 

aproximadamente 32 mil materiais disponíveis em diversos formatos e está acessível aos alunos, 

professores e funcionários. Inclui-se também a prestação de serviços de atendimento aos usuários, 

consulta ao acervo, empréstimo local e domiciliar, orientação de pesquisa e levantamento bibliográfico 

pelos atendentes. 

Seus leitores potenciais são os alunos, ex-alunos formados na Instituição, professores e funcionários e 

os usuários da comunidade local. A Biblioteca possui 3500 leitores inscritos, é automatizada, 

proporcionando aos seus usuários meios de recuperação da informação desejada, com rapidez e 

eficiência. Promove a disseminação da informação, para tanto, conta com o sistema MultiAcervo, está 

totalmente informatizada e conectada à Internet. 

A biblioteca está devidamente informatizada para fornecer informações rápidas e precisas a seus 

usuários. Tal procedimento oferece as vantagens de disseminação seletiva da informação, obtenção de 

dados para avaliação quantitativa do acervo, controle empréstimos, etc. O programa de automação 

utilizado é o MultiAcervo, que é um Sistema desenvolvido para a administração, organização e 

disponibilização de acervos e serviços.  

O sistema permite ao usuário o acesso aos serviços e catálogos da Biblioteca e integra em tempo real, 

os catálogos às rotinas de controle e oferece a qualquer usuário efetuar buscas em nossas bases de dados. 

A Biblioteca adota padrões internacionais para o tratamento da informação utilizando as normas de 

catalogação AACR2 e a CDD (Classificação Decimal DEWEY) que classifica assuntos por área do 

conhecimento e a tabela CUTTER - SAMBORN para autor com formato de saída segundo a Norma 

NBR/6023 da ABNT.  

O acesso ao material bibliográfico é livre. O acervo está disponibilizado nas estantes em conformidade 

com o número de chamada das obras. Os usuários têm acesso as bases de dados de periódicos como 

SciELO, Portal Capes livre e Spell, que permitem a consulta de fontes de informações acadêmicas. Seu 
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conteúdo diverso é um valioso recurso para trabalho acadêmico, respondendo a exigências de níveis 

curriculares. Estas bases provêm cobertura de textos na íntegra de periódicos para quase todas as áreas 

acadêmicas. A busca ao documento é feita pelo título, autor e assunto, dando a possibilidade de cruzar 

vários campos para maior precisão na recuperação da informação. Seu conteúdo diverso é um valioso 

recurso para trabalho acadêmico, respondendo a exigências de níveis curriculares.  

A Biblioteca tem como objetivo facilitar o ensino, fornecendo o material bibliográfico adequado, tanto 

para o uso do corpo docente como discente e técnico-administrativo, desenvolvendo assim, o hábito da 

leitura, capacidade de pesquisa, cultura e entretenimento. A Biblioteca está em fase contínua de 

organização de forma a atender as atividades de “meios” (processos de tratamento da informação) e 

atividades “fins” (atendimento ao usuário). 

As competências da Biblioteca estão determinadas da seguinte forma: 

I. Aquisição do material bibliográfico necessário e adequado, organizá-lo e torná-lo acessível; 

II. Propiciar a utilização dos recursos informacionais existentes;  

III. Viabilizar o acesso a outros sistemas e redes de informação. 

9.1.1 Instalações para o Acervo 

As instalações da biblioteca prof. Bonifácio Andrada, ocupam uma área total construída de 400 m2 

quadrados e está dividida da seguinte forma: 

 6 salas de estudo em grupo, possuindo cada uma, 1 mesa e 4 cadeiras;  

 16 cabines de estudo individual; 

 Salão de leitura com 11 mesas e 44 cadeiras; 

 Balcão de atendimento; e, 

 Recursos de informática. 

 A biblioteca conta com os seguintes móveis e equipamentos: 

 quatro estantes expositoras de periódicos;  

 76 estantes dupla face para livros; 

 três armários de aço  para obras de multimídia (CDs, DVDs e fitas) 

 três computadores para o atendimento aos usuários; (Empréstimos, Devoluções);  

 16 computadores para acesso à internet e consulta ao acervo; 

 dois carrinhos para livros; 

 um armário para testes de Psicologia 
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 A biblioteca conta com o sistema de alarme nos livros e vigilância por câmeras que previne 

arrombamentos e tentativas de furto, durante e após o horário de atendimento. 

9.1.2 Acervo 

A Biblioteca dispõe de um acervo diversificado entre livros, CD’s, assinaturas de jornais, revistas, 

assinaturas de periódicos, entre outros, conforme apresentado no QUADRO 23.  

Quadro 23. Acervo da biblioteca professor Bonifácio Andrada 

Acervo atual existente, segundo o tipo de obra 

Tipo Total de títulos Total de exemplares 

Livros 6432 27422 

Periódicos  125 1746 

CD’s 459 983 

Fitas de Vídeo 25 32 

DVD’s 10 13 

TCCs 1556 1589 

Monografias de Pós-graduação 215 222 

Dissertações 18 21 

Gravações de som 14 47 

Total 8856 32219 

Fonte: Biblioteca da Faculdade Única de Ipatinga 

Além dos periódicos eletrônicos de acesso livre (CAPES livre, SCIELO) os alunos, por meio do site da 

Faculdade, têm acesso ao IOB/SAGE, que está estruturado em quinze títulos diferentes. 

9.1.3 Relação dos Materiais Pertencentes ao Acervo 

O acervo conta com diversos títulos de obras e outros materiais fundamentais para o referencial teórico 

das áreas temáticas dos cursos. O QUADRO 24 demonstra a situação atual e o quantitativo dos materiais 

existentes na Biblioteca por áreas do conhecimento. 

 

Quadro 24. Quantidade de materiais da Biblioteca Prof. Bonifácio Andrada de acordo com área do 

conhecimento 
 

Tipo Área de Conhecimento Total de títulos Total de exemplares 

Livros 

Ciências Exatas e da Terra 662 3562 

Ciências Biológicas 212 968 

Engenharias/Tecnologia 431 2079 

Ciências da Saúde 1158 3726 

Ciências Agrárias 19 50 

Ciências Sociais Aplicadas 1839 8813 

Ciências Humanas 1307 5459 

Linguística, Letras e Artes 751 2684 

Obras Online 22 22 

Normas Técnicas 31 59 

Total 6432 27422 

Tipo Área de Conhecimento Total de títulos Total de exemplares 

Periódicos 

(Científicos) 

Ciências Exatas e da Terra 2 11 

Engenharias/Tecnologia 8 79 
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Ciências da Saúde 39 662 

Ciências Agrárias 1 1 

Ciências Sociais Aplicadas 52 685 

Ciências Humanas 15 166 

Linguística, Letras e Artes 8 142 

Total 125 1746 

CD’s 

Ciências Exatas e da Terra 66 285 

Ciências Biológicas 15 88 

Engenharias/Tecnologia 73 94 

Ciências da Saúde 164 195 

Ciências Sociais Aplicadas 79 169 

Ciências Humanas 12 13 

Linguística, Letras e Artes 50 139 

Total 459 983 

Fitas de Vídeo 

Ciências Exatas e da Terra 2 2 

Ciências Biológicas 1 1 

Ciências da Saúde 9 12 

Ciências Sociais Aplicadas 11 15 

Linguística, Letras e Artes 2 2 

Total 25 32 

DVD’s 

Ciências Exatas e da Terra 1 1 

Ciências Biológicas 3 3 

Ciências da Saúde 2 4 

Ciências Sociais Aplicadas 3 4 

Ciências Humanas 1 1 

Total 10 13 

Dissertações 

Engenharias/Tecnologia 3 6 

Ciências da Saúde 4 4 

Ciências Sociais Aplicadas  6 6 

Ciências Humanas 5 5 

Total 18 21 

TCC`S 

Ciências Exatas e da Terra 109 120 

Ciências Biológicas 1 2 

Engenharias/Tecnologia 303 308 

Ciências da Saúde 717 733 

Ciências Sociais Aplicadas 401 401 

Ciências Humanas 25 25 

Total 1556 1589 

Monografia de 

Pós - 

Graduação 

 

Ciências Exatas e da Terra 3 3 

Engenharias/Tecnologia 21 24 

Ciências da Saúde 93 93 

Ciências Sociais Aplicadas 70 71 

Ciências Humanas 21 21 

Linguística, Letras e Artes 7 10 

Total 215 222 

Gravação de 

som 

Ciências Sociais Aplicadas 1 4 

Linguística, Letras e Artes 13 43 

Total 14 47 

Total Geral  8856 32219 

Fonte: Biblioteca da Faculdade Única de Ipatinga 

9.1.4 Condições de Acesso ao Material Bibliográfico 

O acervo da Biblioteca é aberto e o usuário tem livre acesso às estantes e pode também consultar o 

material desejado nos locais disponibilizados pela Biblioteca. Para a facilidade de localização dos 
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materiais, existem no balcão de atendimento três terminais de consulta ao acervo, e ainda duas 

funcionárias. 

9.1.5 Atualização e Expansão do Acervo 

O acervo é ampliado e atualizado mediante disponibilização de recurso orçamentário, conforme previsão 

de investimentos, além de permuta e doações de materiais. Os valores provenientes da cobrança de taxas 

e emolumentos pela Biblioteca também são utilizados para a aquisição e manutenção do acervo. 

A política de desenvolvimento e renovação do acervo tem os seguintes objetivos:  

I. Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo em todos os campos do 

conhecimento; 

II. Identificar os elementos adequados à formação da coleção; 

III. Determinar critérios para duplicação de títulos; 

IV. Estabelecer prioridades de aquisição de material; 

V. Traçar diretrizes para o descarte de material.  

VI. Assegurar a expansão continua e planejada do acervo; 

A seleção qualitativa do material adquirido fica a cargo corpo docente e coordenação de cursos. O corpo 

docente deverá contribuir decisivamente para a formação de coleção de boa qualidade, visto que estes 

são conhecedores da literatura nas suas respectivas áreas e podem assim, selecionar criteriosamente o 

material a ser adquirido. 

Para as bibliografias básicas, são adquiridos 03 (três) títulos para cada disciplina, sendo que o número 

de exemplares será calculado na média de 01 (um) exemplar para cada 04 (quatro) vagas ofertadas. 

.Para as bibliografias complementares, são adquiridos 05 (cinco) títulos por disciplina, sendo de acesso 

irrestrito online e/ou, são adquiridos no mínimo, dois exemplares por obra. 

Os periódicos científicos, são adquiridas assinaturas dos periódicos pertinentes as áreas de conhecimento 

específicas de cada curso da instituição.  

Seleção quantitativa: 

Livros da bibliografia básica 

São adquiridos 03 (três) títulos para a bibliografia básica de cada disciplina, sendo que o número de 

exemplares será calculado como 01 (um) exemplar em média para cada 04 (quatro) vagas ofertadas mais 

ou menos. 

Livros das bibliografias Complementares:  
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São adquiridos 05 (cinco) títulos por disciplina. Sendo de acesso irrestrito online e/ou, são adquiridos 

no mínimo, dois exemplares por obra. 

Atualmente é fornecido aos usuários acesso a biblioteca virtual “Minha Biblioteca”, que conta com mais 

de 10.000 (dez mil) títulos das mais diversas áreas do conhecimento pertinentes as áreas de 

conhecimento específicas de cada curso da Instituição. 

A Minha Biblioteca é um consórcio formado pelas quatro principais editoras de livros acadêmicos do 

Brasil – Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole e Saraiva – que oferece às instituições de ensino 

superior uma plataforma prática e inovadora para acesso digital a um conteúdo técnico e científico de 

qualidade. 

Por meio da Minha Biblioteca, os usuários têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos das 

principais publicações de áreas como direito, ciências sociais aplicadas, saúde, entre outras. 

Além da “Minha Biblioteca” os usuários têm também acesso a Biblioteca Virtual da Pearson, com mais 

de 10.000 (dez mil) títulos virtuais, na íntegra assim como a Biblioteca Saraiva Virtual e a Biblioteca 

Virtual Grupo A.  

As 04 (quatro) principais ferramentas virtuais disponíveis no mercado nacional, ao alcance por um 

clique dos nossos alunos e usuários. 

Periódicos Científicos: 

São ofertados periódicos científicos, pertinentes as áreas de conhecimento específicas de cada curso da 

instituição.  

9.1.6 Plano de Expansão das Instalações Físicas 

Para a expansão é feito um planejamento no qual os recursos previstos destinam-se não apenas à 

qualificação dos serviços prestados e à aquisição de livros e periódicos, mas também à possibilidade do 

uso de vídeos, mapas, entre outros recursos que caracterizem um moderno e eficiente processo 

informativo, disponível para os usuários. No que se relaciona diretamente à Biblioteca prevê-se 

continuamente a ampliação de: 

I. Local para a seção de periódicos maior, abrangendo jornais e todos os serviços específicos 

para este tipo de material; e 

II. Aumento do número de estantes para receber novas aquisições. 

9.1.7 Instalações para Estudos 

a) Individuais: existem na biblioteca 16 cabines para estudo individual, permitindo assim um estudo 

mais reservado. 
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b) Em grupo: a Biblioteca conta com 6 salas de estudos em grupo, sendo as mesmas ventiladas e com 

iluminação adequada, facilitando a leitura e o estudo. As salas contam com 01  mesa com 04   cadeiras 

cada, proporcionando estrutura adequada ao trabalho acadêmico. 

9.1.8 Recursos Tecnológicos  

9.1.8.1 Terminais de Internet 

A Biblioteca dispõe de 16 terminais, exclusivamente à consulta de pesquisas escolares. Os terminais 

funcionam com um sistema de “Controle de Acesso”. Somente os alunos regularmente matriculados 

podem utilizar este serviço, mediante apresentação do cartão da Biblioteca. 

9.1.8.2 Normas para Uso dos Computadores 

I. O acesso à Internet é permitido aos usuários (alunos, funcionários e professores devidamente 

identificados);  

II. O computador da biblioteca só deverá ser utilizado para fins de pesquisa;  

III. Não é permitido o uso do computador para busca de programas de qualquer natureza, acesso a 

endereços que não condizem com a instituição e as atividades acadêmicas e envio de e-mails;  

IV. O não cumprimento às regras aqui estabelecidas será automaticamente detectado e comunicado 

à gerência de informática. Isto implicará na imediata suspensão do serviço ao infrator, ficando 

também suspenso dos serviços prestados pela biblioteca em período a ser definido pela Direção 

Acadêmica e a Gerência da Biblioteca.  

A Biblioteca está totalmente informatizada. Para o cadastro do material bibliográfico utiliza-se o 

software MutiAcervo, sistema empregado para o armazenamento de dados estruturados não-numéricos. 

Igualmente para os processos administrativos e serviços dos materiais da Biblioteca, com os módulos a 

seguir: 

I. Empréstimos; 

II. Cadastramento  

III. Consulta;  

9.1.8.3 Facilidades para a Recuperação da Informação 

A Biblioteca oferece a seus usuários os serviços tradicionais de uma Biblioteca e catálogo on-line de 

acesso público. 

a) Acesso interno: nos terminais de consulta localizados no balcão de atendimento, os usuários 

poderão acessar todo o acervo disponível na Biblioteca, bem como transitar livremente pelas 

estantes. 
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b) Acesso externo: a Biblioteca está filiada à rede de Bibliotecas das Faculdades ÚNICA no sentido 

de compartilhar acervos, serviços, bancos de dados como SciELO, Ibict, Bireme, Portal Capes 

livre, Spell e a Minha Biblioteca. 

9.1.9 Tipo de Catalogação 

A Biblioteca utiliza a Classificação Decimal de Dewey - CDD  para a classificação de assuntos, tabela 

que é mais utilizada internacionalmente. Para a classificação dos autores utiliza-se a tabela de Cutter 

com o objetivo de facilitar o intercâmbio nacional e internacional da informação bibliográfica, 

completando assim as regras internacionais para a padronização de Bibliotecas.  

9.1.10 Funcionamento 

Segunda à sexta-feira: 12h às 21:30h. 

Telefone: 0800 724 2300 

Ramal: 167 

E-mail: biblioteca@unicaipatinga.com.br 

Bibliotecária: Melina Lacerda Vaz – CRB:6/2920 

9.1.11 Cadastramento do Usuário 

Os alunos ao efetuarem a matricula e rematrícula, assim como os professores e pessoal técnico 

administrativo, são inseridos no sistema Mentor da faculdade e tem seus cadastros automaticamente 

migrados do Mentor para o MultiAcervo. Com isso ao chegar na biblioteca pela primeira vez, tal usuário 

deverá somente comprovar sua identidade através da apresentação de um documento oficial com foto 

para ter sua digital cadastrada em nosso sistema de biometria e poder usufruir de todos os serviços 

informacionais da biblioteca através unicamente da biometria. 

9.1.12 Empréstimo 

As obras de referência citadas abaixo não são disponibilizadas para empréstimo domiciliar. Essas obras 

podem ser utilizadas para consulta dentro da Biblioteca ou podem ser emprestadas desde que sejam 

devolvidas antes do término do horário de funcionamento da Biblioteca. 

I. Periódicos; 

II. Dicionários;  

III. Enciclopédias; e 

IV. Almanaques. 

O empréstimo é pessoal e intransferível e o usuário precisa estar inscrito na Biblioteca. As quantidades 

e os prazos ficam assim definidos (QUADRO 25): 
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Quadro 25. Prazo de Empréstimo 

Prazo de Empréstimo 

Usuários 

Número de materiais Prazo (dias corridos) 

Livros 
Fitas vídeo/ 

DVD 
CDs Livros 

Fitas vídeo/ 

DVD 
CDs 

Discentes/graduação 3 3 3 7 7 7 

Docentes 3 3 3 7 7 7 

Funcionários 3 3 3 7 7 7 

9.1.13 Devolução 

O primeiro trâmite para a devolução de obras consiste em efetuar, na data informada na papeleta do 

livro ou estipulada pelo sistema informatizado, a entrega da obra emprestada. Dando continuidade ao 

prosseguimento de devolução, o usuário deverá seguir as normas relacionadas a seguir: 

I. Os materiais devem ser devolvidos na Biblioteca, em mãos do atendente, no horário de 

funcionamento da Biblioteca, não podendo ser entregue em outro local da Faculdade; 

II. Ocorrendo atraso na devolução, o usuário não poderá efetuar novos empréstimos, renovação e 

reserva de obras; 

III. No caso de atraso na devolução do material, será cobrada multa diária de R$ 3,50 por dia e por 

obra em atraso, considerando-se sempre dias corridos (dias úteis, não úteis, recessos, feriados, 

férias).  

IV. Especificamente no empréstimo de livro-reserva, exemplar único e revistas, caso o usuário 

exceda o prazo de devolução, será cobrada multa de R$ 34,00 reais a cada dia de atraso 

V. O usuário com situação irregular na Biblioteca terá acesso limitado aos serviços, não podendo 

efetuar novos empréstimos, renovações e reservas de obras.  

9.1.14 Reserva 

A reserva poderá ser efetuada desde que todos os exemplares da obra desejada estejam emprestados e o 

usuário não tenha débito na Biblioteca. O usuário deverá retirar a obra na data marcada com prazo de 

24 horas, após o qual a mesma será liberada para outro usuário, observando-se a situação de débito na 

Biblioteca. Após este período, a obra será disponibilizada para o próximo usuário da reserva e caso não 

haja reserva, voltará para a estante. 

9.1.15 Renovação 

A renovação do material emprestado poderá ser feita desde que: 

I. A devolução ocorra dentro da data determinada;  

II. O usuário traga a(s) obra(s) para a renovação, condição indispensável para solicitar renovação; 

e 
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III. A obra não esteja na reserva. 

A renovação e a reserva do material emprestado poderão ser efetuadas nos computadores de busca do 

acervo, no balcão de empréstimos da Biblioteca e também fora da Instituição pela Internet, acessando o 

site institucional http://co.unicaen.com.br:8080/unicaMultiacervo/servlet/selecionaunidade, além de 

poder checar as novas aquisições e fazer sugestões de compra de livro. No caso da renovação via 

Internet, se, por qualquer motivo, houver algum impedimento na transação, não será dispensada a multa. 

9.1.16 Reposições de Materiais 

A ocorrência de extravios ou danos ocorridos no material emprestado acarretará ao usuário suspensão 

para novos empréstimos até a reposição da obra, além de: 

I. Dano à publicação: deverá ser providenciado o serviço a ser executado (conserto, encadernação 

ou restauro), sob a orientação da Bibliotecária; 

II. Extravio da publicação: deverá ser reposto a Biblioteca a mesma edição ou uma mais atualizada. 

Caso a publicação esteja esgotada, o usuário deverá repor outra(s) definida conforme política 

da Biblioteca e com preço equivalente. 

9.1.17 Perfil da Equipe Técnico-Administrativa 

A equipe da Biblioteca é formada por 01 bibliotecário, 01 auxiliares de Biblioteca e 01 menor aprendiz. 

As atividades e competências dos referidos profissionais estão apresentadas abaixo: 

a) Bibliotecário 

Planejamento técnico, classificação, catalogação, treinamento dos serviços técnicos, organização e 

disseminação dos periódicos, intercâmbio de publicações, desenvolvimento de vocabulário específico 

de assunto, estruturação e manutenção das bases de dados, auxílio técnico bibliográfico ao corpo docente 

e discente. Supervisão das coleções de acesso ao público. 

b) Auxiliares e Menores da Biblioteca 

Auxiliam diretamente no tratamento dos materiais, ou seja, carimbos, registros, etiquetas, como também 

com o atendimento direto aos usuários e auxílio à pesquisa. Serviços de restauração e manutenção do 

acervo, atendimento ao balcão, empréstimos, devoluções e renovações de materiais da Biblioteca, como 

também trabalhos internos diretamente ligados a organização e disposição do acervo. 

Os funcionários são periodicamente treinados e reciclados de acordo com as necessidades da 

Biblioteca/Instituição, com: seminários, palestras, cursos de restauração, cursos específicos de 

atendimento ao público, entre outros. A equipe da Biblioteca atende às necessidades da formação do 

acervo e as demandas dos seus usuários. É meta da Instituição um aumento de seus funcionários, na 

medida em que ocorrer o aumento da demanda de usuários. 
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9.1.18 Normas Gerais para a Utilização da Biblioteca 

Esta normatização tem por objetivo estabelecer procedimentos para o funcionamento da Biblioteca. 

Quaisquer outras eventualidades não previstas serão decididas diretamente com a gerência da biblioteca 

juntamente com a Diretoria da Faculdade, caso necessário.  

I. Tomar conhecimento dos regulamentos e avisos fixados nos murais da biblioteca;  

II. Atender ao pedido de comparecimento na biblioteca quando solicitado;  

III. Acatar as recomendações dos funcionários da biblioteca;  

IV. A alegação do não-conhecimento do regulamento da biblioteca não isenta o usuário de qualquer 

penalidade ser a ele aplicada;  

V. Proibida a entrada na biblioteca com bolsas, sacolas, malas, pastas, fichários. Os mesmos 

deverão ser guardados nos escaninhos da biblioteca;  

VI. Os escaninhos só poderão ser utilizados durante o tempo de permanência do usuário na 

biblioteca;  

VII. A biblioteca não se responsabiliza por objetos (pastas, bolsas, sacolas, pacotes, etc.) deixados 

sobre o balcão, interior da biblioteca ou esquecidos nos escaninhos, bem como pelo conteúdo 

dos mesmos;  

VIII. Em caso de extravio da chave e/ou do cadeado do escaninho, o aluno será responsável pelo 

custo decorrente da sua reposição;  

IX. Moderar o tom de voz e evitar barulho desfavorável ao ambiente de leitura e pesquisa e não 

utilizar-se de aparelhos sonoros;  

X. Não recolocar os livros nas estantes após a utilização;  

XI. Não colocar os pés sobre as mesas e cadeiras;  

XII. Zelar pela conservação e limpeza da biblioteca e do mobiliário utilizado;  

XIII. Não consumir bebidas, alimentos ou fumar no recinto da biblioteca;  

XIV. Não é permitido o uso de telefone celular na biblioteca;  

XV. Não é permitida a utilização de cola e tesouras no interior da biblioteca. 

XVI. Notificar imediatamente a biblioteca no caso de perda, extravio ou danos em obras ou sua 

carteirinha de usuário.  
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9.2 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Os Laboratórios de Informática, além de propiciar ambiente para a aprendizagem das ferramentas 

computacionais propriamente ditas, funciona como sala de aula informatizada, na qual alunos e 

professores desenvolvem atividades acadêmicas relacionadas aos diversos conteúdos, apoiados por 

softwares de gerenciamento, recursos de multimídia e acesso pleno e ininterrupto à Internet. Além disso, 

cada curso, em seu Projeto Pedagógico, define os softwares específicos a serem utilizados no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do mesmo. 

9.2.1 Manutenção dos Equipamentos 

Todos os equipamentos passam por processo de upgrade de, no mínimo 1 (um) e no máximo 3 (três) 

anos. Para a manutenção dos equipamentos dos Laboratórios são utilizados os termos de garantia, no 

período em que estiver em vigor, sendo feito em seguida, manutenção constante por profissional 

qualificado.  

9.2.2 Utilização e Funcionamento 

Os Laboratórios de Informática é um ambiente aberto a alunos, professores e funcionários técnico-

administrativos, podendo ser utilizado para as seguintes práticas, entre outras: 

I. Realização de aulas e trabalhos acadêmicos; 

II. Realização de trabalhos institucionais; 

III. Promoção de cursos de informática (treinamentos); 

IV. Ações de extensão social; e 

V. Pesquisa na Internet. 

Com o objetivo permanente de incluir o uso dos recursos de tecnologia da informação na rotina de 

trabalho de professores e alunos, a Faculdade utiliza os laboratórios, juntamente com os demais recursos 

tecnológicos existentes, permitindo: 

I. Capacitar instrumentalmente os professores em: 

 Introdução ao uso do computador; 

 Processamento de textos; 

 Produção de aulas multimídia; e 

 Utilização do computador como ferramenta de ensino. 

II. Apoiar as atividades de ensino: 

 Suporte à produção de: aulas multimídia e atividades com uso da Internet. 

III. Apoiar a aprendizagem acadêmica: 
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 Desenvolvimento de projetos com softwares de produtividade; e  

 Atividades com Internet. 

9.2.3 Equipamentos de Informática 

O Quadro 25 mostra os bens existentes nos Laboratórios de Informática da Unidade. Os referidos 

equipamentos se encontram à disposição da comunidade acadêmica considerando a demanda percebida 

dos cursos nos seus respectivos Projetos Pedagógicos. 

 

Quadro 17. Equipamentos existentes no nos Laboratórios de Informática 

Equipamentos Existentes Nos Laboratórios De Informática 

Disponibilidade Do Laboratório: 

Id Qt At Co Re Re/A Ca Dm 

Lab 

1 
 01 54 

 Espaço 

Utilizado Para 

Estudos, 

Pesquisas E 

Aulas Práticas 

Das 07:30 Às 

22:40h  

Datashow, 

Tela De 

Projeção, Ar 

Condicionado, 

30 

Computadores

. 

1 

Máquina 

/2 

Alunos 

60 Alunos 

Bancada Para 

Computadores E 

Cadeiras Giratórias 

Lab 

2 
 01 54 

Espaço 

Utilizado Para 

Estudos, 

Pesquisas E 

Aulas Práticas 

Das 07:30 Às 

22:40h 

Datashow, 

Tela De 

Projeção, Ar 

Condicionado, 

30 

Computadores 

1 

Máquina 

/2 

Alunos 

60 Alunos 

Bancada Para 

Computadores E 

Cadeiras Giratórias 

Lab 

3 
01 54 

Espaço 

Utilizado Para 

Estudos, 

Pesquisas E 

Aulas Práticas 

Das 07:30 Às 

22:40h 

Datashow, 

Tela De 

Projeção, Ar 

Condicionado, 

30 

Computadores

. 

1 

Máquina 

/2 

Alunos 

60 Alunos 

Bancada Para 

Computadores E 

Cadeiras Giratórias 

Lab 

4 
01 54 

Espaço 

Utilizado Para 

Estudos, 

Pesquisas E 

Aulas Práticas 

Das 07:30 Às 

22:40h 

Datashow, 

Tela De 

Projeção, Ar 

Condicionado, 

30 

Computadores

. 

1 

Máquina 

/2 

Alunos 

60 Alunos 

Bancada Para 

Computadores E 

Cadeiras Giratórias 

Lab 

5 
01 62 

 Espaço Livre 

Para 

Utilização 

Pelos Alunos 

Das 07:30 Às 

19h, De 

Datashow, 

Tela De 

Projeção, Ar 

Condicionado, 

30 

1 

Máquina 

/2 

Alunos 

60 Alunos 

Bancada Para 

Computadores E 

Cadeiras Giratórias 
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Segunda A 

Sexta. 

Computadores

. 

Id = Identificação Da Instalação; Qt = Quantidade; At = Área Total (M2); Co = Complemento; Re = 

Recursos Específicos; Re/A = Relação Equipamento/Aluno; Ca = Capacidade; Dm = Descrição Do 

Mobiliário. 

9.2.4 Sistemática Atual 

Para otimizar o ambiente tecnológico com os recursos atualmente disponíveis são observados alguns 

procedimentos: 

I. O microcomputador é uma ferramenta de trabalho utilizada para facilitar o manuseio das 

informações; 

II. Cada setor deve ter definido seu hardware, software e treinamento de acordo com suas 

necessidades; 

III. Os usuários devem estar preparados para trabalhar com os equipamentos e os programas; 

IV. Os dados devem estar à disposição em qualquer setor onde a informação se torne necessária. 

Os equipamentos passam por constantes manutenções preventivas, que vão desde o âmbito de sistemas 

como, também, de caráter físico. São mantidos softwares de antivírus, atualizados diariamente, 

proporcionando segurança para o sistema operacional. Todas as máquinas possuem ferramentas para 

edição de texto e planilhas eletrônicas, e aplicativos para auxílio nas aulas dos professores. 

Os computadores dos Laboratórios de Informática estão ligados através de uma rede LAN, possuindo o 

seu próprio servidor que monitora e controla o uso de arquivos e softwares. 

A Faculdade possui um link com a internet, atualmente com a velocidade de 200MBPS através de uma 

estrutura de fibra ótica, com o intuito de utilizar esta tecnologia como recurso para alunos e professores 

e aprimorar o processo pedagógico da Instituição. Entre os equipamentos que desempenham a função 

de servidores existe o de firewall, que exerce a tarefa de assegurar que nenhum computador externo à 

faculdade, ou de um dos Laboratórios, acesse os computadores das áreas administrativas. O servidor 

administrativo e os que possuem funções relacionadas à internet estão localizados no Departamento de 

Tecnologia e estão interligados aos computadores dos demais setores através da rede local segmentada 

e especificada acima. 

Ao que se refere especificamente aos links de internet, ainda existem outros 4 (quatro) links além do 

separado somente para os laboratórios de informática e biblioteca, distribuídos em uma logística de 

segmentação dos mesmos, sendo: 1 (um) link de internet de 200MBPS somente para o Wi-fi 

(distribuídos em 42 antenas por todo o prédio); 1 (um) link de internet de somente para o 200MBPS 

somente para o estúdio; 1 (um) link de internet de 50MBPS (link dedicado mais robusto) somente para 

a rede administrativa; 1 (um) link de internet de 200MBPS somente para backup, caso um dos outros 

links caiam ele assume automaticamente para que não haja perdas no processo de utilização..  
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9.2.5 Aquisição de Equipamentos 

A aquisição de novos equipamentos é feita a partir do pedido do responsável de cada setor institucional, 

mediante a aprovação do Diretor Acadêmico-Pedagógico da Faculdade, que deve levar em consideração 

a necessidade de aquisição do produto e o fato de que o processamento eletrônico das informações é de 

suma importância para a realização de trabalhos, não podendo faltar equipamento para esse fim desde 

que comprovada a necessidade do mesmo. 

O pedido de aquisição de novos recursos para os Laboratórios, também pode ser efetuada pelos 

professores, que devem justificar a utilidade do referido equipamento para sua(s) disciplina(s).  

O responsável pelos Laboratórios anexa um parecer ao pedido e o remete ao Diretor Acadêmico 

Pedagógico que o avalia, após ouvido o Coordenador de Curso, e, uma vez aprovado, o encaminha ao 

setor de compras. Além disso, a previsão é de que seja montado um novo Laboratório de acordo com a 

quantidade de alunos matriculados nos cursos existentes e em cursos que sejam criados neste período. 

9.2.6 Internet 

A Internet é fator relevante no que diz respeito à tecnologia avançada e de última geração. É de 

fundamental importância para a coleta e transmissão de informações, envio de mensagens e para efetuar 

contatos com outras instituições de ensino. 

A Faculdade, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, disponibiliza os 

recursos oferecidos como apoio no processo pedagógico da Instituição. A Faculdade ainda possui um 

filtro de conteúdo que é constantemente atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdo 

pornográfico ou inadequado. 

A utilização da Internet, na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos Laboratórios e sala dos 

professores, é gratuita e ilimitada para professores. A utilização da Internet, na forma de horas de 

pesquisa, nos Laboratórios é gratuita e limitada para alunos. Esta limitação leva em conta o hardware 

disponível, sua quantidade, capacidade e utilização. 

A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fins de pesquisa acompanham 

a demanda e a evolução do quantitativo de alunos, para que se possibilite um ambiente satisfatório para 

a pesquisa e o estudo. 

9.2.7 Aquisição de Novos Hardwares e Softwares 

As tecnologias a serem utilizadas pela Faculdade são sempre analisadas e testadas tornando seguros e 

eficazes os trabalhos informatizados. A tecnologia de hardware e software está presente em vários 

setores e é utilizada para agilizar e melhorar a qualidade das atividades acadêmicas e institucionais.  

O hardware dos Laboratórios, tendo em vista que os equipamentos de informática se tornam 

rapidamente obsoletos, é atualizado de acordo com a necessidade. A atualização consiste na troca de um 
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ou mais componentes do computador por componentes de melhor desempenho. A compra de novos 

hardwares e softwares para alguns setores como a Biblioteca e os Laboratórios de Informática, está 

vinculada à quantidade de alunos que se matricularem na Faculdade. No caso de criação de novos setores 

ou ampliação de algum setor existente, o responsável pela Informática deverá indicar a quantidade dos 

referidos recursos a serem instalados em cada um, de acordo com as definições estabelecidas pelo 

responsável da área. 

9.2.8 Manutenção, Ampliação e Melhoria da Rede de Informação 

A ampliação e melhoria da rede de informação da Faculdade levarão em conta a demanda apresentada 

face à abertura de novas turmas dos cursos existentes e daqueles a serem criados. As aplicações na Rede 

de Informação preveem investimentos em equipamentos, programas e tecnologias educacionais 

informatizadas. 

9.3 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

Os Laboratórios Específicos consistem em atender as áreas do conhecimento dos cursos oferecidos e 

muitos permitem uma integração entre essas áreas. A necessidade de utilização dos referidos 

Laboratórios está contemplada nos respectivos Projetos Pedagógicos para proporcionar a devida 

formação integral que o aluno precisa, especialmente porque as práticas desenvolvidas nos Laboratórios 

mostram ao aluno uma parcela da experiência real.  

O Quadro 27 apresenta a relação dos laboratórios da faculdade e os cursos que utilizam as instalações 

dos referidos laboratórios. 

 

 

Quadro 187. Laboratórios da Faculdade e cursos que utilizam as instalações dos referidos laboratórios 

Laboratório Curso(s) 

Clínica Escola Fonoaudiologia e Psicologia 

Química e Analises Ambientais  

Farmácia, Biomedicina, Engenharia de alimentos, eng. 

Ambiental e sanitária, eng. Civil, eng. De controle e automação, 

eng. Elétrica, eng. Mecânica, Eng. de produção e Eng. Química. 

Análises Clínicas  
Farmácia, Biomedicina, Engenharia Ambiental, Civil e 

Química. 

Fisioterapia  Fisioterapia, Biomedicina  

Educação Física Educação Física  

Testes Psicológicos Psicologia 

Enfermagem Enfermagem, Biomedicina e Farmácia 

Anatomia Humana   

Enfermagem, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Educação 

Física, Fonoaudióloga, Fisioterapia, Nutrição e Terapia 

Ocupacional.   
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Parasitologia e Microbiologia  Eng. Química, Biomedicina, Farmácia, Nutrição e Enfermagem 

Citologia, Histologia e 

Embriologia 

Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, Educação física, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição  

Farmácia  Eng. Química, Biomedicina e Farmácia  

Física  

Engenharia de alimentos, eng. Ambiental e sanitária, eng. Civil, 

eng. De controle e automação, eng. Elétrica, eng. Mecânica, 

Eng. de produção e Eng. Química. 

Tecnologia dos Materiais e 

Mecânica dos solos, Topografia 

e Segurança do trabalho  

Engenharia Ambiental, Civil, Química, de Produção, 

Arquitetura Urbanismo, Mecânica    

Desenho 
Engenharia Ambiental, Civil, de Produção, Arquitetura 

Urbanismo, Mecânica e Automação 

Automação e Inovações 
Arquitetura Urbanismo, Engenharia Elétrica, Ciências da 

computação e Engenharia Automação  

Conforto Ambiental  Arquitetura Urbanismo, Engenharia Civil, Geografia 

Maquete 

Engenharia Ambiental, Civil, Química, de Produção, 

Arquitetura Urbanismo, Engenharia Mecânica, , Ciências da 

computação e Engenharia Automação  

Informática 1 Todos os cursos utilizam este laboratório 

Informática 2 Todos os cursos utilizam este laboratório 

Informática 3 Todos os cursos utilizam este laboratório 

Informática 4 Todos os cursos utilizam este laboratório 

Informática 5 Todos os cursos utilizam este laboratório 

A seguir estão apresentadas as descrições detalhadas dos laboratórios instalados na Faculdade, indicando 

a área de conhecimento, o tipo de instalação, área física disponível, equipamentos instalados, mobiliário 

existente e relação equipamento/aluno. 

 

 

Quadro 28. Clínica Escola 

CURSO: Fonoaudiologia e Psicologia 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

Clínica 

Escola 
01 240 

De 

segunda 

à sexta, 

das 8h 

às 17h.  

- 05 salas para atendimentos 

individuais ou em pequenos 

grupos contendo, uma mesa, 

três cadeiras, uma lixeira; 

uma pia, maca (em duas 

salas), mesa infantil com 4 

cadeiras. 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório 

são adequados 

aos espaços 

físicos e às 

80 

alunos 

Ar 

condicionado 

em todos os 

ambientes. 
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- 05 salas de observação 

(anexas as salas de 

atendimento) com espelho 

espião, aparelhagem de áudio 

para o acompanhamento 

direto do desempenho do 

aluno pelo Professor-

Supervisor e cadeiras. 

vagas 

autorizadas 

 

01 armário 

para material 

de limpeza. 

 

- 01 recepção com cadeiras, 

mesa, armário, arquivo, 

computador, impressora, 

telefone, dois banheiros 

(masculino e feminino) para 

atendimento aos clientes; um 

banheiro para alunos e 

funcionários; um bebedouro; 

um quadro de avisos 

- 01 sala para supervisão de 

estágios e elaboração de 

relatórios e/ou 

preenchimento dos 

prontuários com mesa, 

cadeiras, quadro de avisos e 

armários com brinquedos e 

materiais de atendimento. 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = 

Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do 

Mobiliário 
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Quadro 19. Laboratório de Química e Analises Ambientais 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

Curso de Farmácia, Biomedicina, Engenharia de alimentos, Eng. Ambiental e Sanitária, Eng. Civil, Eng. de Controle e Automação, Eng. Elétrica, Eng. 

Mecânica, Eng. de Produção e Eng. Química 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 
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Laboratório de 

Química e 

Analises 

Ambientais 

01 120m² 

 De 

segunda à 

sexta, das 

13h às 22h 

Balão de fundo redondo 1000ml 06, Balão 

de fundo redondo 250ml 03, Balão de 

fundo redondo três vias 04, Balão de fundo 

redondo três vias 250ml 01 , Balão 

volumétrico 1000ml 42, Balão volumétrico 

100ml 33, Balão volumétrico 10ml 28 

Balão volumétrico 2000ml02 

Balão volumétrico 250ml27 

Balão volumétrico 25ml18 

Balão volumétrico 500ml37 

Balão volumétrico 50ml41 

Balão volumétrico 5ml05 

Bastões de vidro39 

Becker 100ml15 

Becker 10ml11 

Becker 250ml10 

Becker 25ml13 

Becker 500ml21 

VidrariaQuantidade 

Becker 50ml36 

Bureta de 100ml 02 

Bureta de 10ml10 

Bureta de 25ml06 

Bureta de 50ml18 

Cadinho de porcelana21 

Cálice de 250ml10 

Cálice de 30ml03 

Cálice de 500ml09 

Coluna de destilação04 

Conexão para vidraria de destilação10 

Cuba de vácuo grande01 

Cubo de vácuo pequena01 

Erlenmeyer 1000ml10 

Erlenmeyer 100ml30 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório são 

adequados aos 

espaços físicos 

e às vagas 

autorizadas 

60 

Alunos 

Ar-condicionado  01 

Armário 4 portas de vidro01 

Armário 6 gavetas01 

Armário suspenso 2 portas05 

Bancadas04 

Banqueta 60 

Cadeira de escritório02 

Caixa de perfuro cortantes 01 

Caixa de primeiros socorros01 

Carrinho com caixa leitosa com 

tampa para transporte de materiais 

01 

Carrinho de inox com 2 

compartimento para transporte 01 

Chuveiro de emergência01 

Computador01 

Datashow01 

Extintor01 

Filtros de água 01 

MobíliaQuantidade 

Lava olhos 01 

Lixeiras 04 

Mesa de professor01 

Mochileiro 01 

Pias 02 

Porta papel toalha 02 

Quadro branco de vidro01 

Quadro de aviso 01 

Saboneteiras 02 
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Erlenmeyer 125ml20 

Erlenmeyer 250ml16 

Erlenmeyer 500ml08 

Erlenmeyer 50ml68 

Erlenmeyer para destilação 500ml01 

Funil de bucker 20ml 19 

Funil de bucker 45ml 26 

Funil de bucker 70ml 24 

Funil de bucker 90ml 01 

Funil de decantação23 

Funil de vidro21 

Gral de porcelana04 

Gral de vidro04 

Kitassato 125ml29 

Kitassato 250ml26 

Kitassato 500ml01 

Mini tubo de ensaio94 

Picnômetro 25ml22 

Placa de petri grande03 

Placa de petri média 12 

Placa de petri pequena12 

Proveta de 2000ml01 

Proveta de destilação 250ml02 

Provetas de 1000ml02 

Provetas de 100ml09 

Provetas de 10ml50 

Provetas de 250ml4 

Provetas de 25ml35 

Provetas de 500ml02 

Provetas de 50ml41 

Tubo de ensaio 318 

Tubo de ensaio grande13 

Tubo de ensaio pequeno 54 

Vidrarias de destilação fracionada  23 
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Vidro relógio grande 09 

Vidro relógio médio 30, Vidro relógio 

pequeno 44 

Agitador magnético04 

Alças bacteriológicas34 

Aparatos de eletricidade03 

Balança analítica01 

Balança doméstica 04 

Bateria 1,5 volts08 

Baterias 9 volts02 

Bloco digestor01 

Capela01 

Cardkit01 

Cartucho de extração de celulose13 

Compressor01 

Cubas de plástico02 

Destilador01 

Deionizador01 

Ebulidores 02 

Espátulas34 

Fotocolorímetro02 

Garra de aço26 

Gaussimetro01 

Imã peixinho07 

Kit detector de amônio01 

Kit detector de fosfato01 

Lupas05 

Manta de destilação01 

Microscópio 2x ~ 4x11 

Oxitop IS602 

Papel filtro 10 cm3400 

Papel filtro 10 cm faixa azul500 

Papel filtro 12,5cm faixa azul500 

Papel filtro 33cm faixa azul150 
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Papel filtro 7,0 cm885 

Papel filtro 9,0 cm faixa azul600 

Papel filtro 9,0 cm faixa branca92 

Pegadores para vidraria18 

Perfurador de rolha03 

Phgametro03 

Pinça inox09 

EquipamentoQuantidade 

Pinças tesoura07 

Pissetas de plástico34 

Plaquinha de cobre03 

Plaquinha de ferro05 

Primas de espectofotômetro06 

Seringas de 20ml11 

Spectrokit de cloro DPP livre de 

combinado01 

Spectrokit DPD01 

Spectrokit DQO BC01 

Spectrokit DQO efluentes01 

Spectrokit ferro II, III e total 01 

Suporte universal11 

Tela de amianto10 

Termômetro analógico10 

Termômetro digital02 

Termômetro digital 50ºC ~ 1330ºC07 

Tesoura de inox01 

Tiras de pH610 

Tornassol azul (ácido)475 

Tornassol vermelho (base)640 

Triângulos de argila10 

Tripé pala tela de amianto24 

Tubidímetro01 

Válvula de vácuo06 

Verifacador de pressão05 
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Viscosímetro01 

E reagentes químicos  

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário 

 

Quadro 30. Laboratório de Análises Clínicas 

CURSO: Engenharia Química 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO ME RE/A CA DM 

Laboratório 

de Análises 

Clínicas 

01 95m² 

De 

segunda 

à sexta, 

das 18h 

às 22h  

 

03 Agitador e aquecedor magnético  

02 Aparelhos de Ar Condicionado 

01 Aparelho para Eletroforese 

01 Banho-maria 100ºC 

01 Banho-maria 56ºC 

01 Banho-maria 40°C 

01 Centrifuga para micro-hematócritos 

01 Centrífuga para tubos de ensaio 

09 Contadores de Células 

01 Computador 

01 Chuveiro 

03 Cubas para Eletroforese 

02 Espectrofotômetro 

01 Estufa de secagem e esterilização 

01 Extintor Pó Químico 

02 Geladeiras 

01 Homogeneizador de placas 

01 Homogeneizador de tubos 

01 Lava olhos 

35 Microscópios binoculares 

01 Suporte de Braço para coleta de sangue 

02 Suportes para VHS 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório 

são adequados 

aos espaços 

físicos e às 

vagas 

autorizadas 

 

 

45 alunos 

01 Mesa para 

professor 

06 bancadas 

01 Quadro 

branco 

45 banquetas 

4 armários 

2 pias 

01 Armário de 

Madeira com 02 

portas 

01 Armário de 

Madeira com 04 

portas 

01 Armário de 

Madeira com 05 

portas 

01 Armário de 

Madeira com 08 

portas e 08 

gavetas 
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01 Balões volumétricos – 2000 ml 

05 Balões volumétricos – 1000 ml 

24 Balões volumétricos – 500 ml 

12 Balões volumétricos – 250 ml 

30 Balões volumétricos – 100 ml 

05 Balões volumétricos – 50 ml 

06 Balões volumétricos – 25 ml 

01 Balão de fundo chato – 1000 ml 

01 Balões de fundo chato - 500 ml 

02 Balões de fundo chato - 125 ml 

18 Bastão de vidro 

02 Bécker – 1000 ml 

01 Bécker – 600 ml 

12 Bécker – 250 ml 

18 Bécker – 100 ml 

22 Bécker – 50 ml 

12 Bécker – 30 ml 

01 Cálices – 250 ml 

09 Câmaras de Neubauer Espelhada 

08 Câmaras de Neubauer comum 

06 Erlenmeyer – 500 ml  

01 Erlenmeyer - 250ml 

01 Kitassato –1000 ml 

03 Kitassatos – 500 ml 

02 Kitassatos – 125 ml 

01 Kitassatos – 50 ml 

06 Funis de vidro 

01 Gral de Porcelana 

03 Pipeta Automática – 5000 microlitros 

07 Pipeta Automática – 1000 microlitros 

05 Pipetas Automáticas – 500 microlitros 

07 Pipetas Automáticas – 200 microlitros 

11 Pipetas Automáticas – 100 microlitros 

10 Pipetas Automáticas – 50 microlitros 

01 Armário de 

Madeira com 08 

portas e 08 

gavetas 

01 Quadro 

branco 

01 Quadro de 

avisos 

02 Cadeiras  

02 Mesas  

07 Bancadas  

56 Tamboretes 

04 pias 
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10 Pipetas Automáticas – 25 microlitros 

05 Pipetas Automáticas – 20 microlitros 

08 Pipetas Automáticas – 10 microlitros 

05 Pipetas Automáticas Volume Variado – 20 a 200 microlitros 

08 Pipetas Automáticas Volume Variado – 100 a 1000 microlitros 

05 Pipetas Automáticas Volume Variado – 50 a 200 microlitros 

39 Pipetas Graduadas – 10 ml 

15 Pipetas Graduadas – 5 ml 

10 Pipetas Graduadas – 2 ml 

20 Pipetas Graduadas – 1 ml 

33 Pipetas Westergreen – 2 ml 

03 Pistilo de Porcelana 

05 Provetas – 50 ml 

15 Provetas – 25 ml 

02 Provetas – 10 ml 

03 Placa de Petri – média 

62 Tubos de Ensaio – 40 ml 

85 Tubos de Ensaio – 20 ml 

 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário 
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Quadro 31. Laboratório de  Psicologia 

CURSO: Psicologia 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

Laboratório 

de Testes 

Psicólogos 

1 25m² 

De 

segunda 

à sexta, 

das 18h 

às 22h 

40min 

 

Testes Psicológicos 1/1 15 alunos 

1 mesas 

15 cadeiras  

2 armários  

4 mesas de PMK 

1 quadro de avisos 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 

   
 

Quadro 32. Laboratório de Fisioterapia 

CURSO: Fisioterapia  

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 
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Laboratório de 

Fisioterapia 
1 90m² 

De segunda 

à sexta, das 

13h às 22h 

40m 

 

3Bola feijão 

4Oximetro de pulso 

5Goniometro 

4Óculos de proteção 

2Joelheira ajustável com haste e reforço duplo 

2Joelheira articulada com cintas cruzadas 

3Handy plus – exercitador de mãos para flexão 

2TIQ - Instrumental para Quiropráxia 

2Bastão de moxa 

2Kit de 12 ventosas com aplicador 

4   latas com 3un cada -  Bolas de tênis 

2Orbit massage 

1Neurodyn III Ibramed modelo Tens Fes burst 02 canais 

1Neurodyn Aussie sport 

1Neurovector Ibramed 

1Sonopulse III Ibramed 

1Neurodyn II 4 canais n53 Ibramed 

1Laserpulse ibramed 

1Neurodyn 10 Canais Ibramed 

1 Mocho sem encosto com rodinhas 

1 Mocho sem encosto com rodinhas 

1 Mocho sem encosto com rodinhas 

1 Maca de madeira com cabeceira regulável 

1 Maca Drop com regulagem para os braços - Arktus 

1Maca para RPG 

1 Escada de canto com rampa e corrimão (RAMPA) 

1Escada de canto com rampa e corrimão (DEGRAUS) 

1 Espaldar de madeira 

1 Kit de rolos de posicionamento para fisioterapia (10 

unidades) 

2 unidades - rampa de equilíbrio com instabilidade 

central 

1 PosturografoBanner de posturografo 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório são 

adequados aos 

espaços físicos e às 

vagas autorizadas 

45 alunos 

Pia 01, Papel 

01 toalhas01 , 

persianas 05, 

Armários 01 

Quadro de 

aviso 01, 

Quadro de 

branco 01, 

Ventiladores 

06 
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1Barra paralela (2 braços soltos e 6 parafusos para 

colocação) 

2 skates convencional 

3 Andadores2 andadores simples / 1 andador simples 

com rodinha 

1Suportes para maca drop  

1 suporte para maca RPG (com a antena) 

1 INFRAVERMELHOAparelho infravermelho de mesa 

1 INFRAVERMELHOAparelho infravermelho com 

pedestal e dimer 

BENGALAS (6 un.)2 bengalas canadenses / 2 bengalas 

canadenses 4 apoios / 2 bengalas comuns 

1Cadeira para quick massagem (preta) 

2 ciclo ergômetros,  

01 Esteira, 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 

 

Quadro 33. Laboratório de Enfermagem 

CURSO: Enfermagem  

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 
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Laboratório de 

Enfermagem 
01 100m² 

De segunda à 

sexta, das 15h 

às 22h 40min 

 

Álbum seriado de dst 01 

Pisseta média 08 

Pisseta pequena 02 

Pisseta grande 08 

Ambú adultos com reservatório de oxigênio 04 

Ambú infantil com reservatório de oxigênio 02 

Aparelho de aspiração compacto ma 52D 01 

Aparelho de aspiração nevoni referência 5005 – BR 

01 

Armário de madeira com gavetas, bancada e pias 01 

Armários de madeira com portas de vidro 03 

Cadeiras 30 

Bacias de inox 03 

Balança antropométrica welmy R-109 série: 28809 

01 

Balança pessoal digital 150kg 01 

Bandejas de plástico (G) 12 

Boneco anatômico pequeno (bebê) 01 

Berço em acrílico 01 

Biombo triplo 180x170 LM 1010 - 01 

Bolsa para água quente Mercur 1500ml 01 

Bolsa para gelo Mercur 1200ml 01 

Braço de injeção I.V. e punção venosa 02 

Braço para treinamento de punção venosa 03 

Cadeira de rodas simples cds maciço 01 

Cadeira de escritório 02 

Caixa plástica de urgência 05 

Cama Fawler 01 

Caneta para aplicação de insulina 04 

Carrinho de emergência 4 gavetas 01 

Cesto de lixo grande com tampa de pedal 03 

Cilindro de oxigênio 01 

Colar cervical 06 

Colchão para maca hospitalar 01 

 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório são 

adequados aos 

espaços físicos e 

às vagas 

autorizadas 

45 

Mochileiro 01 

Banqueta 30 

Mesa de preparo de 

materiais 4 

Caixa de perfuro cortantes 

01 

Saboneteiras 02 

Porta papel toalha 02 

Extintor 01 

Mesa de professor 01 

Cadeira de escritório 02 

Computador 01 

Pias 02 

Filtros de água 01 

Lixeiras 04 

Quadro de aviso 01 

Caixa de primeiros socorros 

01 

Quadro branco de vidro 01 

Carrinho de inox com 2 

compartimento para 

transporte 01 

Carrinho com caixa leitosa 

com tampa para transporte 

de materiais 01 

Ar-condicionado 01 

Exaustor 01 

Mesa hexagonal de estudos 

04 

Suporte para caixa de 

perfuro cortante 01 
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Comadre 03 

Cronômetro 02 

Cubas redondas 08 

Cuba rim inox 26x12 Fami-ita 04 

Cuba rim plástica 09 

Datashow 01 

Computador 01 

Desfibrilador automático externo DAE 01 

Desfibrilador automático externo DAE (simulador) 

01 

Detectores Fetais 04 

Diapasão 02 

Dispositivo de implante de DIL 01 

Dorso simulador de RCP 01 

Ebulidor  01 

Eletrocardiograma 01 

Escada de 2 degraus 02 

Esfignomanômetro coluna de mercúrio 01 

Esfignomanômetro esférico adulto redondo 20 

Esfignomanômetro Infantil sankey redondo 01 

Espéculos vaginais inox 08 

Estetoscópio adulto 20 

Estetoscópio pinar  04 

Estetoscópio infantil 05 

Fitas métricas 05 

Glicosímetro completo GG:05286747 - 01 

Kit planejamento familiar 01 

Kit simulador curativo 01 

Lanternas clínica 35 

Laringoscópio 01 

Maca fixa 05 

Mama amiga – Simulador 03 

Manequim de cuidados avançados adulto 04 

Marrecos 02 
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Martelo de reflexo 20 

Mesa para alimentação 01 

Mesa móvel de curativo 01 

Otoscópio 08 

Par de muletas 01 

Pelve feminina em acrílico 01 

Pilões de plástico 02 

Pinças anatômicas para dissecção 10 

Pinças cheron 24cm 08 

Pinças com dente reto 18cm 04 

Pinças crile 14cm curva 06 

Pinça foerster 20cm curva 10 

Pinças kocher 14cm reta 07 

Pinças pean 16cm 10 

Pinças thomas gaylor para biópsia 24cm 09 

Prancha rígida 01 

Prótese de pênis 02 

Quadro imantado do desenvolvimento feral 01 

Régua de oxigênio 01 

Régua antropométrica 02 

Respirador regulável 01 

Simulador anatômico com colos uterinos variados 

02 

Simulador de parto 01 

Simulador de sondagem nasogástrica em acrílico 

01 

Simulador de sondagem bissexual 01 

Sonar fetal doppler ultrassom portátil 03 

Suporte de ramper 02 

Suporte para soro 02 

Suporte para braço para aférese de PA 01 

Talas rígidas de madeira e borracha 06 

Termômetro digital 18 

Termômetro de geladeira coluna de mercúrio 01 
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Termômetro de geladeira máxima e mínima 02 

Tesoura cirúrgica 15cm reta 08 

Tesoura cirúrgica com ponta 03 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 

 

Quadro 34. Laboratório de Farmácia 

CURSO: Engenharia Química, Biomedicina, Farmácia e Enfermagem 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 
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Laboratório 

de Farmácia  
01 96m²  

De 

segunda à 

sexta, das 

13h às 22h 

 

Material Quantidade 

Pipeta graduada 1ml12 

Pipeta graduada 2ml12 

Pipeta graduada 5ml16 

Pipeta graduada 10ml21 

Pipetas volumétricas 2ml06 

Pipetas volumétricas 5ml04 

Pipetas volumétricas 10ml15 

Pipetas volumétricas 25ml01 

Micropipetas automáticas volume fixo 

10microlitros 03 

Balão volumétrico 2000ml03 

Balão volumétrico 1000ml05 

Balão volumétrico 500ml22 

Balão volumétrico 250ml17 

Balão volumétrico 100ml32 

Balão volumétrico 50ml07 

Balão fundo chato 250ml14 

Balão fundo chato 500ml02 

Destiladores 41 

Funil de bromo 250ml09 

Funil de bromo 125ml10 

Funil de vidro19 

Funil de porcelana com filtro15 

Suporte para funil/balão 03 

Balão de fundo redondo 1000ml12 

Balão de fundo redondo 500ml44 

Balão de fundo redondo 250ml16 

Balão de fundo redondo 125ml06 

Balão de fundo redondo com 3 encaixes 01 

Proveta 10ml 18 

Proveta 25ml21 

Proveta 50ml19 

Proveta 100ml12 

Os recursos disponíveis 

no Laboratório são 

adequados aos espaços 

físicos e às vagas 

autorizadas 

45 

Alunos 

Material Quantidade 

Mochileiro 01 

Banqueta 47 

Caixa de perfuro cortantes 

02 

Saboneteiras 02 

Porta papel toalha 02 

Extintor01 

Mesa de professor01 

Cadeira para professor 01 

Computador01 

Congelador01 

Armário com 10 portas e 10 

gavetas01 

Armário com 15 portas e 16 

gavetas01 

Armário com 3 portas e 4 

gavetas 01 

Armário com 4 portas 01 

Pias 06 

Filtros de água 03 

Lixeiras 04 

Extintor01 

Quadro de aviso 01 

Caixa de primeiros socorros

01 

Quadro branco de vidro01 

Carrinho de inox com 2 

compartimento para 

transporte 01 

Carrinho com caixa leitosa 

com tampa para transporte 

de materiais 01 
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Proveta 250ml06 

Proveta 500ml09 

Proveta 1000ml03 

Kitassato 250ml09 

Kitassato 125ml07 

Erlenmeyer 100ml04 

Erlenmeyer 500ml02 

Erlenmeyer 25006 

Erlenmeyer 125ml08 

Erlenmeyer 50ml04 

Cálice 15ml04 

Cálice 30ml06 

Cálice 125ml07 

Cálice 250ml12 

Cálice 500ml03 

Becker 250ml19 

Becker 100ml30 

Becker 50ml43 

Becker 25ml61 

Becker 500ml37 

Becker 1000ml07 

Bureta 25ml18 

Bureta 10ml06 

Bureta 50ml24 

Tubos de ensaio 10ml336 

Tubos de ensaio 5ml35 

Tubos de ensaio 25ml 09 

Tubo de ensaio 50ml01 

Vidros de relógio 35 

Placa de petri08 

Cadinho 25 

Pistilo 57 

Gral de vidro 08 

Gral porcelana 23 

Ar-condicionado 

condicionado 02 

Exaustor 01 

Chuveiro de emergencia 01 

Lava olhos 01 

Bancadas de trabalho 04 
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Gral plástico 05 

Material Quantidade 

Mixer inox03 

Balanças eletrônicas 1g-10000g02 

Manta aquecedora 04 

Agitador magnético e chapa aquecedora05 

Kit de peneiras para medicamentos01 

Pissetas 29 

Suporte para vidrarias01 

Balança de precisão com 4 dígitos 01 

Banho-maria maria 01 

Bomba de vácuo 01 

Destilador 01 

Capela de exaustão 01 

Suporte universal12 

Tripé 16 

Tela de amianto 23 

Garras para suporte universal 29 

Espátula de metal29 

Ebulidor 02 

Lâminas para microscopia50 

Pinça de metal 08 

Pêras 10 

Pipetador 10ml05 

Pipetador 25ml03 

Pipetador 2ml05 

Termômetros 12 

Cronômetros 10 

Sacarímetros 02 

Lactodensímetros02 

Alcoolmetro02 

Densimetro08 

Espátulas pão duro 25 

Kit encapsulador manual 08 
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Peneiras para fitoquimica08 

Papel filtro 12,5cm240g 

Kit encapsulador manual08 

Material Quantidade 

Dinamizador homeopático 01 

Glóbulos inertes de sacarose para homeopatia 

10kg 

Kits com 38 florais de Bach – 10ml cada01 

Kits com 14 florais de minas – 10ml cada01 

Kits com 58 homeopáticos Schraiber – 20ml 

01 

E reagentes específicos para práticas  

 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 
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Quadro 35. Laboratório de Citologia, Histologia e Embriologia 

CURSO: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia e Educação Física,  

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: PRÓPRIO 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

Laboratório de 

Citologia, 

Histologia e 

Embriologia 

1 80m² 

De segunda 

à sexta, das 

15h às 22h 

 

Microscópio Quimis Q 708-4 (aluno), 

Microscópio Colemam Série 05849 (professor), 

Ar Condicionado Cônsul 60000 BTUS, Caixa de 

Som, Microfone Sem Fio Gemini UX 1620, 

Câmera Digital Sansung SDC 312 ND Série: 

2125, Mesa de Som Euroback UB502, Caixa de 

Lâminas de Citologia, Caixa de Lâminas de 

patologia, Modelo de Embriologia Gesso, 

Modelo de Embriologia 3B, Modelo de 

Embriologia, Boneco Para Embriologia, 

Saboneteira, Porta Papel, Toalha,  Lixeiras, 

Pôster do sistema embrionário, Equipamento de 

áudio, vídeo e Computador, Câmera de vídeo 

microscópio 

Os recursos 

disponíveis 

no Laboratório  

são adequados aos 

espaços físicos e 

às vagas 

autorizadas 

 

 

Inserir 

quantidade de 

40 alunos que o 

laboratório 

comporta  

Banquetas 

Bancada Para 

Microscópio 

Cadeira Estofada 

Comum 

Armário de Madeira 

com 

Seis Portas, Armário 

de Madeira Com 

Quatro Portas 

Mesa 1,20 x 0,60, 

Quadro Fixo 

Quadro de Aviso  

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 
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Quadro 36. Curso de Educação Física 

CURSO: Educação Física 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 
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Laboratório 

de Educação 

Física 

1 100m²  

De segunda à 

sexta, das 13h 

às 22h  

21 Jumps; 

1 colchão para salto; 

8 colchões de rolamento; 

2 colchões diagonais; 

2 colchoes octogonais; 

2 Linhas de movimento sendo uma nova; 

1 centro de atividades; 

5 colchonetes; 

1 cavalo; 

1 trampolim para saltos; 

8 barreiras de atletismo; 

1 baú banco; 

7 flutuadores do tipo macarrão; 

1 tabua proprioceptiva retangular; 

2 bancos de Wells sendo um novo; 

23 bolas de handball; 

6 bolas de futebol de campo; 

12 bolas de futsal; 

19 bolas de vôlei; 

11 bolas de basquete; 

8 medicine ball 2kg; 

3 bolas guiso; 

6 medicine ball 3kg; 

8 medicine ball 3kg; 

6 coletes de luta; 

8 largadas de corrida; 

1 MDF plotado; 

40 bastões de madeira; 

12 bússolas régua; 

2 bombas para bola; 

12 fitas de exercício nível leve; 

4 fitas de exercício nível forte; 

18 cordas de jump; 

6 cordas verdes; 
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1 pacote de pinos para bola; 

2 cordas para escalada; 

8 cones grandes; 

2 kits de box para crossfit; 

4 varas para salto; 

2 discos de atletismo de1,5kg; 

2 discos de atletismo de 1,0kg; 

5 redes de vôlei; 

2 varas de lançamento; 

1 par de hastes para rede de vôlei; 

3 barreiras de agilidade baixa; 

3 barreiras de agilidade médio 

3 barreiras de agilidade alta; 

1 som portátil; 

3 jogos de boliche; 

9 esfigmomanômetro; 

8 estetoscópios; 

12 bussolas; 

3 petecas; 

1 caixa de giz; 

4 cronômetros; 

17 fitas métricas; 

12 bolas de ping pong; 

8 bolinhas de borracha; 

3 rodas de abdominais; 

1 slack line; 

9 cones médios; 

40 cones pequenos laranjados; 

16 cones pequenos coloridos; 

27 pratinhos; 

53 coletes; 

15 pranchas para natação; 

8 superband 4,4 cm; 

8 superband 2,2cm; 
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8 superband 3,3cm; 

4 bolas de ferro; 

20 cilindros de alumínio; 

10 cadeirinhas de rapel; 

1 escada de agilidade; 

1 pacote de ganchos; 

1 rede de cesta de basquete; 

16 bolas de pilates; 

20 overs balls; 

10 capacetes de escalada; 

11 kis de massas para malabares 

1Adipômetro - PretoCESCORF4Incompletos3 fitas 

2Adipômetro - Azul MarinhoCESCORF2 

3Accutrend PlusRoche 2 

4Oxímetro G Tech2IncompletosOximetros 

5Accutrend Triglicerides - Tiras Reativas - 25 

6Accutrend Cholesterol - Tiras Reativas - 25Roche  

7Accutrend BM Lactate - Tiras Reativas - 25Roche3 cx 

8Auto Lanceta - 23G - SB-323 - 100uniBioland3cx 

9Fita de Medida c/ IMC - Mod. CoraçãoIncoterm15un

10Fita de Medida c/ IMC - RedondoIncoterm1 

11Cronômetro - StopwatchVollo2 

12Balança Bioimpedância OMRON2 

13Balança Composição e Bioimpedância - BB500

Incoterm2Sem Bateria1 Bateria  

14Balança Preta BeurerBeurer  

15Calculadora - PretaSheng14 

16Calculadora - CinzaSHENG1 

17Monitor Cardíaco - Oregon  HR102 -Oregon41  

18Monitor Cardíaco - Polar - FT1POLAR41 

19Sensor para Monitor Cardíaco - OregonOregon 

20Sensor para Monitor Cardíaco - PolarPOLAR 

21Microfone Wireless - VWS-20 PLUSVOKAL  
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22Estetoscópio Dousson e EsfigmomanômetroPA. 

MED6 kitsCompletosKits com os dois equipamentos 

23Adipômetro - WCS Azul CianoCARDIOMED 

24Fita de Suspensão - Action PRO Action 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 

 

Quadro 37. Laboratório de Desenho e Matemática 

CURSO: Engenharia Ambiental, Civil, de Produção, Arquitetura Urbanismo, Mecânica e Automação 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

Laboratório 

de Desenho, 

Matemática  

01 90m² 

De 

segunda à 

sexta, das 

15h às 

22h  

40 Pranchetas com Réguas paralelas,  

Equipamento de áudio, vídeo e Computador  

Baú com rodízio tamanho 70x70x70cm 

Triângulo ajustável “Réguas combinadas para 

construção de triângulos, para ensino da 

trigonometria" 

Goniômetro combinado “Definir e conferir 

retas paralelas perpendiculares e oblíquas” 

Clinômetro “Instrumento para definir e 

conferir a inclinação 

Painel trigonométrico para ensino da 

Trigonometria 

Régua decimetrada 

Régua centimetrada 

Régua milimetrada 

Paquímetros grande 

Kit Geométrico do Professor em Madeira 

Compasso para quadro branco em madeira 

Compasso para giz em madeira 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório são 

adequados aos 

espaços físicos e 

às vagas 

autorizadas 

35 

35 cadeiras, quadro branco, 

quadro negro, ventiladores de 

teto, mesa e cadeira do 

professor, Armário 01 
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Micrômetro. 

Transferidor de 180° em madeira 

Esquadro de 45° em madeira 

Esquadro de 60° em madeira 

Régua de 60 cm em madeira 

Trena 3 metros 

Escalímetro 

Calculadora científica 

Soroban 

Proveta 500 ml 

Copo de Becker 500 ml 

Conjunto de sólidos geométricos com 11 

formas geométricas, sendo :tetraedro, pirâmide 

de base retangular, pirâmide de base quadrada, 

pirâmide de base triangular, cone, esfera, cubo, 

cilindro, paralelepípedo, prisma de base 

pentagonal e prisma de base hexagonal. 

Quadro trigonométrico completo 400x400mm. 

Geolig 365 peças 

Figura de revolução triangular. 

Figura de revolução semicircular. 

Figura de revolução retangular 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 
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Quadro 38. Laboratório de Anatomia Humana, Neuroanatomia e Fisiologia 

CURSO: Enfermagem,  Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Educação Física, Fonoaudióloga, Fisioterapia e Nutrição     

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

Laboratório de 

Anatomia 

Humana, 

Neuroanatomia 

e Fisiologia 

 

01 126 

De 

segunda à 

sexta, das 

13h às 22h  

 

Formão, Funil de aço, Funil de plástico, Grampeador, Lençóis, Livro texto 

Luvas de segurança, Martelo, Óculos de segurança, Osteomo “EDLO” 

Lambotte 15*4 mm (100753), Osteotomo EDLO Lambotte 10*4 mm 

(100751),  

Pares de botas, Pastas de slides com 1379 figuras, Perfurador de papel 

Pinça EDLO Adson Aço inox Dente 12 cm, Pinça EDLO Adson Brown 

12cm 

Pinça EDLO Adson com serra 12 cm, Pinça EDLO Adson curva 18 cm 

Pinça EDLO Adson reta 16 cm, Pinça EDLO Cherron 26 cm,  

pINÇADLO Crile curva 14 cm, Pinça EDLO Crile reta 14 cm, Pinça 

EDLO Diseecção serrilha delicada 16 cm, Pinça EDLO Dissec Adson 

vide A 12 cm, Pinça EDLO Dissec Dente delicada, Pinça EDLO Dissec 

Histologia, Pinça EDLO Dissec serrilha delicada 12 cm, Pinça EDLO 

Dissecção com ser 10 cm 

Articulação da pelve, do cotovelo, do joelho, do ombro, Boneco anatomia 

de 1,80m, Boneco anatômico pequeno, Clavícula, Coração, Costelas, 

Crânio com mandíbula, Encéfalo, Escapula, Esqueleto articulado 

completo, Esterno, Fêmur, Fíbula, Laringe, M / Cabeça, Mão articulado, 

Olho, Orelha, Osso Hióide, Ossos do quadril, Patela, Pé articulado, Pelve 

feminina, Pelve masculina, Rádio, Região abdominal, Região torácica, 

Esqueleto articulado axial, Útero, Testículo, Rim, Pulmão, Placenta, 

Pâncreas, Medula, Laringe, Intestino, Fígado , Estômago, Articulação do 

pé, da mão, do cotovelo, Baço 

Bexiga, coração, esqueleto, Cadáver masculino, Encéfalo inteiro, 

Encéfalo em cortes, Sacro, Tíbia, Ulna, Úmero, Vertebras, Cartilagem 

tireóide, Vértebras Cervicais/Lombares/Torácicas, sacro, Rádio, Osso 

hioide, Ossos do pé, do Quadril, Crânios, Costelas , Clavículas, 

Cartilagem, Tireoíde, 01 Ramal telefônico, 02 Condicionador de ar 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório são 

adequados aos 

espaços físicos e 

às vagas 

autorizadas 

 

60 alunos 

01 Mesa para Computador 

01 Cadeira do professor 

12 Longarinas com 05 

cadeiras acolchoadas cada 

01 Armário de aço 

01 Quadro braço 

01 Quadro de Aviso 

01 Extintor de pó químico 

seco pressurizador portátil 

08 Lixeiras 

01 Armário de 11 portas 

(pia) 

02 Armários de parede 

com quatro portas 

01 Armário embutido com 

16 gavetas brancas 

(ossario) 

03 Pias com saboneteira e 

papel toalha 

01 Cadeira de escritório 

01 Cadeira de secretaria 

01 Mesa de escritório com 

03 gavetas 

02 Prateleira de madeira 

branca 

02 Prateleiras de aço 

01 Quadro de chaves 
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CURSO: Enfermagem,  Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Educação Física, Fonoaudióloga, Fisioterapia e Nutrição     

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

        

 

 

 

 

Quadro 39. Laboratório de Parasitologia e Microbiologia 

 

CURSO: Microbiologia e Parasitologia  

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 
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Laboratório 

de 

Parasitologia e 

Microbiologia 

 

01 90m² 

De segunda à 

sexta, das 15h às 

22h  

 

 

 

01 Ar condicionado 

01 Autoclave de bancada  

01 Capela de Fluxo Laminar 

01 Centrifuga para Tubos 

01 Contador de Colônias 

01 Computador  

01 Datashow  

01 Deionizador 

01 Estufa bacteriológica 

01 Extintor pó químico 

01 Forno micro-ondas  

02 Geladeira 

01 Jarra para anaerobiose 

35 Microscópios binoculares 

01 Urodensimetro 

08 Alças de Drigalsky 

07 Bastões de vidro 

01 Balão Volumétrico 2000ml 

01 Balão Volumétrico 1000ml 

02 Balão Volumétrico 500ml 

02 Balão Volumétrico 250ml 

05 Balão de fundo chato 1000ml 

07 Balões de fundo chato 500ml 

09 Balões de fundo chato 250ml 

02 Bécker de 250 ml 

03 Bécker de 100 ml 

08 Bécker de 50 ml 

21 Bécker de 30 ml 

02 Bécker de Plástico de 1000 ml 

01 Bécker de Plástico de 600 ml 

01 Bécker de Plástico de 250 ml 

18 Cálices de vidro de 200 ml 

50 Cálices de plástico de 200 ml 

01 Cálice Graduado 125ml 

04 Funil de vidro 

324 Lâminas p/ Microscópios em uso 

Os recursos disponíveis 

no Laboratório são 

adequados aos espaços 

físicos e às vagas 

autorizadas 

 

40 alunos 

01 Armário com 06 Portas e 08 Gavetas 

01 Armário com 07 Portas e 12 Gavetas 

03 Bancadas de Madeira 

02 Bancadas de Granito com Bicos de 

Bunsen 

07 Bicos de Bunsen 

01 Cadeira para Professor 

01 Caixa de Primeiro Socorros 

03 Lixeiras 

01 Mesa para professor 

01 Quadro Branco 

01 Quadro p/ avisos 

01 Saboneteira 

01 Suporte p/ papel Toalha 

40 Tamboretes 

Persianas,  
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59 Pares de Placas de Petri para 

Antibiograma  

20 Pares de Placas de Petri médio 

28 Pipetas graduadas de 10ml 

02 Pipetas graduadas de 5 ml 

06 Pipetas graduadas de 2 ml 

01 Pipeta Automática 1000 Microlitros 

01 Pipeta Automática 500 Microlitros 

01 Pipeta Automática 200 Microlitros 

02 Pipetas Automática 50 Microlitros 

02 Pipetas Automática 10 Microlitros 

02 Provetas de plástico250ml 

40 Tubos de ensaio de 30 ml 

76 Tubos de ensaio de 12 ml 

27 Tubos de ensaio de 10 ml 

55 Tubos de ensaio com rosca  

95 Tubos Cônicos de plástico  

 

 

 

Quadro 40 Laboratório de Tecnologia de Materiais, Mecânica de Solos, Topografia 

CURSO: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Química 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

Tecnologia dos 

Materiais e 

Mecânica dos 

solos, 

Topografia e 

Segurança do 

trabalho  

01 
110

m² 

De 

segunda 

à sexta, 

das 13h 

às 22h  

 

Betoneira capacidade 120 litros, Agitador de peneiras elétrico, Estufa 

elétrica 

Prensa de CBR com anel dinamométrico, Forno microondas, Prensa 

Manual para rompimento de corpo de prova, Aparelho de Casa Grande 

manual, Balança com capacidade de 20 Kg, Conjunto de pesos 20 Kg, 

Cilindro de Proctor grande, Aparelho de Proctor grande (cilindro e 

soquete), Aparelho de Proctor pequeno (cilindro e soquete), 

Quarteador de amostra com 3 caçambas, Forma para argamassa 50 x 

100 mm, Forma para moldagem de corpo de prova 15 x 30 – aço, 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório são 

adequados aos 

espaços físicos e 

às vagas 

autorizadas 

 

 

60 alunos 

01 Armário de 6 

m2; 03 bancadas 

de 8 m2; 01 pia; 

01 tanque; 01 

Quadro branco; 

01 Quadro de 

avisos; 60 

banquetas, 

prateleiras e 01 
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Forma para moldagem de corpo de prova 10 x 20 – aço, Capeador de 

corpo de prova de concreto 150 mm/100 mm/ 50 mm 

Aparelho de Slump Test, Banho Maria, Liquinho com trempe, 

Fogareiro de pressão, Botijão de gás 13 Kg, Bandeja latão 51 x 30,5 

cm, Balança de precisão elétrica, Relógio comparador analógico, 

Bacias de alumínio diâmetro de 30 cm/15cm, Tacho de ferro fundido, 

Kit de pesagem hidrostática, Relógio comparador analógico, Cápsula 

de alumínio grande/media/pequena, Amalgamagador de borracha, 

Cinzel chato/curvo, Gabarito padrão para IP, Placa de vidro fosco para 

IP, Frigideira de alumínio, Concha , Desempenadeira de aço lisa, 

Colher de pedreiro pequena, Concha de armazém, Haste para 

moldagem de corpo de prova de concreto, Régua biselada, Talhadeira 

de aço, Concha Jardineira, Tela de aço para pesagem hidrostática, 

Trena de 5 metros, Paquímetro de plástico, Espátula de pintor 12 cm, 

Espátula de pintor 06 cm/08 cm, Marreta de aço de 1 Kg, Escova de 

aço para limpeza de peneiras, Peneira nº 4 quadrada 

Picnômetro 500 ml, Peneira para granulometria malha 200, Peneira 

para granulometria N º 4/N º 40, Recipiente para determinação de 

densidade aparente, Cronômetro, Espátula com cabo de madeira 

grande/pequena, Bandeja retangular/circular, Peneira 1”/1 1/2”/3/4”/ 

50/4/3/8”/10/8/40/200, Fundo e tampa das peneiras, Frasco de areia, 

Aparelho de Slump Test (cone, base, haste e concha),Proveta 1000 

ml/2000 ml/50 ml, Bandeja latão 96 x 71 cm 

armário 

pequeno. 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 

 

Quadro 41. Laboratório de Física 

CURSO: Engenharia de alimentos, eng. Ambiental e sanitária, eng. Civil, eng. De controle e automação, eng. Elétrica, eng. Mecânica, Eng. de produção e 

Eng. Química. 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 
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Laboratório de  

Física 
1 80m²  

De segunda à 

sexta, das 13h 

às 22h  

 

Kit Cinemática 12 

Kit Queda Livre 12 

Painel Hidrostática 08 

Anel Saltante 03 

Dilatador Linear 08 

Cronômetros 12 

Plano Inclinado 04 

Propagador de Calor 07  

Aparelho Rotacional 01 

Pêndulo Balístico 01 

Mini Dilatador de Esferas 07  

Disjuntores liga/desliga 14 

kit Equilíbrio de forças 01 

kit Mecânica Estática 13 

kit Mecânica 01 

kit Magnetismo e Eletromagnetismo 02  

kit Transformador Desmontável 03 

kit Eletrostática 05 

 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório 

são adequados 

aos espaços 

físicos e às 

vagas 

autorizadas 

 

40 

Alunos 

Quadro de professor e de 

avisos 

Lixeiras 

Armários  

Aparelho de ar 

condicionado 

Saboneteiras 

Papeleiras  

Bancadas de Estudos  

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário 

 
 

 

 

Quadro 42. Laboratório Automação e Inovações 

CURSO: Arquitetura Urbanismo, Engenharia Elétrica, Ciências da computação e Engenharia Automação 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 
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Laboratório 

Automação e 

Inovações  

01 80m² 

De segunda à 

sexta, das 13h 

às 22h  

10 pares x bd139-16+bd140 - 16 isolados 

Acelerômetro e giroscópio mpu-6050 3 eixos 6 dof - gy521 

Adaptador esp8266 esp-01 com sensor de temperatura e umidade 

dht11 

Alicate bico 

Amplificador operacional  

Arduino uno 

Arduino mega com wifi 

Balanceador de helice aeromodelo/aviao/drone  

Balanceador de helice magley - dji phantom 1 - drone  

Barra de pinos macho 1x40x14 

Bateria 09 volts 

Bomba 12v 

Cabos usb 

Caixa de guardar ferramentas 

Câmera vga ov7670 modo arduino pic avr  

Capacitor disco cerâmico 100nfx50v 

Capacitor disco cerâmico 10nfx50v 

Capacitor disco cerâmico 470nfx 

Capacitor eletrônico 1000x16v 

Capacitor eletrônico 100ufx50v 

Capacitor eletrônico 10ufx25v 

Capacitor eletrônico 1ufx50v 

Capacitor eletrônico 470ufx25v 

Carregador imax titan b3 p/ bateria lipo 2s, 3s aero e airsoft  

Cd4511 circuito integrado - decodificador bcd 

Chassi robôs duas rodas 

Chave de teste 

Esc simonak 30a 

Display led indicador números  

Circuito integrado cd4511 

Cooler 

Diodo retificador in 4004  

Display 16 x 2 

 

Os recursos 

disponíveis no 

Laboratório são 

adequados aos 

espaços físicos e 

às vagas 

autorizadas 

40 

Bancadas de 

estudos, 

armários, 

cadeiras, tela de 

projeção, quadro 

de avisos, 

quadro branco, 

Ar condicionado  
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Display de led indicação de bateria  

Display led indicação bateria 

Driver a4988 

Emissor e receptor ir 

Encoders 

Espagietye / tubo termo retratil isolamento 5mm preto 10m 

Ferro de solda 

Ferro de solda 40 wts 

Filamento para impressora 3d 

Fonte chaveada 

Fontes 12v 

Frame s500 drone dji fpv quadcopter trem 

Frete  

Impressora 3d 

In 914 

jumpers fêmea/fêmea 

jumpers macho/fêmea 

jumpers macho/macho 

Kit 4 motores 9kv cw e ccw + 4 esc 30ª helice drone f450  

Kit deluxe braço robótico em acrílico 

Kit eletronica basica  

Kit eletrônica e solda iniciante 8 peças 

Kit motor 2212 drone dji f450 esc 30 simonk + helices 1045 

Kit para drone f450 4x920kv brushless 4 esc 30ª 4 helices 1045 

Kit porta logica  

Kit raspberry pi 3 

Mine bomba de agua  

Mine bomba de agua para arduino rs-385 - alto fluxo  

Mini protoboard 

Modulo bluetooth at-09 4.0 arduino hm- p/ ios e android - master 

slave  

Modulo bluetooth hm-10 cc2540 

Modulo emissor infravermelho + receptor ir / decodificador ir 

serial p arduino 

http://co.unicaen.com.br:8085/fin/xes128dr.dll/EXEC
http://co.unicaen.com.br:8085/fin/xes128dr.dll/EXEC
http://co.unicaen.com.br:8085/fin/xes128dr.dll/EXEC
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Módulo ethernet enc28j60 

Módulo gps + antena para arduino e raspberry pi - gy-gps6mv2 

Modulo seguidor de linha - tcrt5000 

Módulo sensor óptico tcrt5000 

Módulo wifi - esp8266 

Monitor de tensao para bateria 1s-8s 

Motor dc 6v com encoder 

Motor nema 17 

Mudulo de decodificação ir/ir codificação  

Moodulo tiny rtc 

Mudulo sensor de umidade de solo para arduino  

Nodemcu (iot) 

Nodemcu v3 - esp8266 - esp - 12e - cp2102 

Nozzle 

Osciloscópio 

Par helice 10x4,5 1045 para drone  

Peças capacitador eletronico epcos snapin 2200uf 50v 105  

Pinca curva 

Ponteh+shield incompletos 

Potenciômetro 

Potenciometro 10k  

Potenciometro 1k  

Protoboards 

Relés 

Sensor de fluxo de controle de agua 1-30l/min  

Sensor de proximidade infravermelho e18-d80nk 

Sensor de temperatura digital ds18b20 

Modulo detecção de gas   

Sensor de temperatura e umidade esp-01 dht11 

Sensor infravermelho e18-d80nk 

Sensor ultrassônico 

Servo motor 

Servo tower pro sg-5010 + acessórios 

Shield l293d  driver ponte h 
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solda estanho 25g 

Step motors + placa controle 

Suporte pan/ tilt para camera raspberry pi sparkfun 

Suporte para cameras (raspberry pi e arduino) 

Teclado matricial 

Termistor 

Transistor 2n2222 npn para projetos - kit com 05 unidades 

Transistor bc327 pnp para projetos - kit com 5 unidades 

Transistor 2n222 mt  

Modulo wi-fi esp32 

Transistor bc327-25  

Transistor bc548-b original fsc 

Transistor bc558  

Transistor tip 122 - kit com 10 pçs  

Transistor tip 125 fairchild original  

Transistor tip122 - kit com 10 pçs 

Tubo terno-retratil 3mm - 1m  

Válvula 03 - 1/2 x 1/2 - 180g 12v dc  

Válvula solenoide para agua 12v 180 graus  

Webcam 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação 

Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário 

 

 

 

 

Quadro 43 – Laboratório de Conforto Ambiental 
 

CURSO: Arquitetura Urbanismo, Engenharia Civil  

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

http://co.unicaen.com.br:8085/fin/xes128dr.dll/EXEC
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Laboratório de 

Conforto 

Ambiental 

1 70m²  

De segunda à 

sexta, das 13h 

às 22h  

 

3 Mesas para desenho com tampão quadriculado  

6 Réguas paralelas 80cm  

1Termômetro a laser digital infravermelho  

2 Luxímetros digital medidor de luminosidade  

1 Estação meteorológica acurite  

1 Tunel de vento com injeção de fumaça   

1 Heliodon  

6 Bussolas de metal  

2 Anemômetro digital medidor de vento  

2 Termo-hogrometro digital com sonda na cor 

preta  

2 Decibelímetro digital  

2 Câmera cânon  

2 Lente olho de peixe cânon  

 

Os recursos 

disponíveis 

no 

Laboratório 

são 

adequados 

aos espaços 

físicos e às 

vagas 

autorizadas 

 

20 

Alunos 

Quadro de professor e de 

avisos 

Lixeiras 

Armários  

Aparelho de ar 

condicionado 

Bancadas de Estudos  

 

 

 

Quadro 44 – Laboratório de Maquete 

 

CURSO: Arquitetura Urbanismo, Engenharia Civil  

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 
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Laboratório de 

Maquete 
1 70m²  

De segunda à 

sexta, das 13h 

às 22h  

 

Máquina de corte a laser  

Parafusadeira boch  

Chave de fenda 3/16x4 

Chave philips 3/16x4 

Alicate universal 8 

Alicate para term rj45  

Serra rapida portatil 355mm m240g 220v  

Plaina gho 2682 d 220v  

Tesoura profissional inox 10  

Alicate de bico cana 6 

Alicate de corte diag 6  

Espatula 4 

Espatula 6 

Espatula 8 

Espatula 10 

Estilete 

Jg ch fenda/philipis gedore  

Jg ch l torx c/sup 9pc  

Jg ch broca ar/vid/3pta 

Jg ch boca 6-22mm  

Jg ch combinada 6-22mm 

Jg fresas c/12pcs  

Lima redonda murca  

Grosa madeira com bastao  

Lima redonda bastarda  

Lixadeira exc vv bosch 

Martelo pena  

Martelo de unha  

Micro retifica  

Escala aço inox 600mm  

Arco serra  

 

Os recursos 

disponíveis 

no 

Laboratório 

são 

adequados 

aos espaços 

físicos e às 

vagas 

autorizadas 

 

20 

Alunos 

Quadro de professor e de 

avisos 

Lixeiras 

Armários de Aço 

Bancadas de Estudos  

Datashow 

Exaustor   
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Serrote costa 14 

Serrote luctador 22 

Soprador termico  

Suta cabo plastico  

Torno de bancada  

Transferidor de grau  

Trena aço 5m 

Formao cabo 1/4 

Formao cabo 3/8 

Furadeira de impacto bosch 

Motor esmeril bancada  

Furadeira fresadora 220v  

Chave de boca 6 pcs  

Kit serra  copo  

Serra tico-tico 

Compasso maped stop 

Regua madeira 1 m  

Pistola de cola quente  

Armario de metalon parede  

Armario de metalon  

Esquadro cabo aluminio  

Nivel de aluminio  

Mesa/bancada pedra ardosia e metalon  

Banqueta  
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9.4 RELAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 

9.4 RELAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 

A Faculdade Única de Ipatinga mantém sua atividade educacional em um imóvel cuja situação jurídica 

se encontra devidamente regularizada. Além de dispor aos alunos instalações físicas adequadas, a 

Faculdade conta com bens móveis para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

institucionais, conforme demonstrado no Quadro 45: 

Quadro 45. Salas de aula 

Identificação 
Quanti

dade 

Área 

total 

m2 

Recursos Específicos 
Capaci

dade 

Descrição do 

mobiliário 

Salas de aula e 

auditório 

309  

Acesso por 

escada ou 

elevador 

01 

 
130 

02 Aparelhos de ar 

condicionado 

01 projetor  

01 tela de projeção 

03 Microfones 

04 caixas de som 

01 mesa de som 

01 computador 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala  

120 

2 Púlpito 

1 cadeira Professor 

4 cadeiras canhoto  

1 cadeira de obeso  

120 carteiras 

(longarinas) 

1 quadro 

1 quadro de aviso 

1 quadro auxiliar 

1 Armário  

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula e 

auditório 

 201 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

01 

 
130 

01 projetor  

01 tela de projeção 

02 Microfones 

04 caixas de som 

01 mesa de som 

08 ventiladores  

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

120 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

3 cadeira canhoto  

1 cadeira obeso  

120 carteiras 

(longarinas) 

1 quadro 

1 quadro de aviso 

1 Armário  

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula e 

auditório 

117 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

01 130 

01 retroprojetor 

02 Microfones 

01 caixas de som 

01 mesa de som 

06 ventiladores  

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

120 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

3 cadeira canhoto  

1 cadeira obeso  

120 carteiras 

(longarinas) 

1 púlpito  

1 quadro 

1 quadro de aviso 

1 Armário  

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 
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Identificação 
Quanti

dade 

Área 

total 

m2 

Recursos Específicos 
Capaci

dade 

Descrição do 

mobiliário 

Salas de aula 

302, 303, 305 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

 

3 40 

04 ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

39 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

39 carteiras 

3 cadeira canhoto  

1 quadro 

1 quadro de aviso 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

06, 04, 04A 

209, 211, 212, 

215, 216, 304, 

313 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

 

10 39 

04 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

39 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

2 cadeira canhoto  

39 carteiras 

1 quadro 

1 quadro de aviso 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula, 

333,337 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

02 72 

06 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

65 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

65 carteiras 

2 cadeira canhoto  

1 cadeira obeso 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

Salas 221,222, 

119, 120 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

02 31 

04 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

31 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

31 carteiras 

2 cadeira canhoto  

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de 

Aprendizagem 

ativa  

 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

01 127 

02 Ar condicionado 

08 projetor  

30 tabletes  

1 notebook 

1 impressora 

1 lousa interativa 

1 mesa de som 

1 microfone  

4 caixa de som 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

100 

1 mesa de Professor 

12 mesas redonda  

100 cadeira 

giratória 

1 quadro branco 

360 º 

1 Armário  

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 
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Identificação 
Quanti

dade 

Área 

total 

m2 

Recursos Específicos 
Capaci

dade 

Descrição do 

mobiliário 

Salas de aula 

206, 

314,106,107, 

108 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

 

 

02 

 

 

63 

06 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

 

63 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

63 carteiras 

1 cadeira canhoto 

1 cadeira obeso 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

310 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

 

     01 63 

01 projetor  

01 tela de projeção 

04 Ventiladores 

01 Caixas de som 

01 notebook 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

63 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

1 cadeira canhoto 

1 cadeira obeso  

63 carteiras 

1 quadro de aviso 

2 quadros auxiliares 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

109, 110, 129. 

204, 231, 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

07 62 

04Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

62 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

62 carteiras 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

2 cadeira canhoto 

1 cadeira obeso   

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

123,127 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

02 55 

04 Ventilador 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

55 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

55 carteiras 

1 cadeira canhoto 

1 cadeira obeso  

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

335,339 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

02 55 

04 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

55 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

55 carteiras 

1 cadeira canhoto 

1 cadeira de obeso 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 
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Identificação 
Quanti

dade 

Área 

total 

m2 

Recursos Específicos 
Capaci

dade 

Descrição do 

mobiliário 

Salas de aula 

225, 323 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

02 49 

04 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

49 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

49 carteiras 

2 cadeira canhoto 

1 cadeira obeso   

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

213 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

01 48 

02 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

48 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

1 cadeira de 

canhoto 

1 cadeira obeso 

48 carteiras 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

02, 214, 113 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

03 47 

04 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

47 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

47 carteiras 

2 cadeira de 

canhoto 

1 cadeira de obeso 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

312, 118 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

01 44 

02 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

44 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

44 carteiras 

1 cadeira canhoto  

1 cadeira obeso 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

306,311 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

 

03 43 

02 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

43 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

48 carteiras 

1 cadeira de obeso 

1 cadeira de 

canhoto 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 
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Identificação 
Quanti

dade 

Área 

total 

m2 

Recursos Específicos 
Capaci

dade 

Descrição do 

mobiliário 

Salas de aula 

207 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

01 38 

02 Ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

38 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

38 carteiras 

2 carteira de 

canhoto 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

07, 226 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

02 32 

02 ventiladores 

01 projetor  

01 tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

32 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

32 carteiras 

1 cadeira canhoto  

1 cadeira obeso 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

Salas: 223, 

224, 227, 228, 

229 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

5 30 

02 ventiladores 

01 Projetor  

01 Tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 
 

30 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

30 carteiras 

2 cadeira canhoto 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

Salas: 125 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

1 79 

04 Ventiladores 

01 Projetor  

01 Tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 

70 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

1 cadeira de obeso 

3 cadeira de 

canhoto  

70 carteiras 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 

Salas de aula 

Salas: 315 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

1 70 

06 ventiladores 

01 Projetor  

01 Tela de projeção 

Internet wireless em toda a 

Faculdade 

Obs.: Recursos disponíveis 

em cada sala 
 

 

1 mesa Professor 

1 cadeira Professor 

2 cadeira de 

canhoto  

1 cadeira de obeso 

70 carteiras 

1 quadro de aviso 

1 quadro 

Obs.: Mobilha 

disponíveis em 

cada sala 
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Quadro 46. Setores de apoio dos blocos I e II 

Identificação Quantidade 

Área 

total 

m2 

Recursos Específicos Capacidade 
Descrição do 

mobiliário 

Secretaria 

acadêmica/ 

núcleo de 

atendimento  

 

1 128 

01 Senhador 

02 Aparelho de ar 

condicionado 

22 Computadores 

02 impressora  

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

Relativo ao 

movimento 

13 Guichês 

secretaria 

2 baia de 5 lugares  

01 Armários de 

madeira  

1 Arquivos de aço  

01 arquivo de 

madeira  

Ouvidoria/ 

NDE 

 

1 32 

01 Aparelhos de ar 

condicionado   

02 Computadores  

1 Impressora  

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

2 

1 Armário Embutido 

MDF 

8 Cadeira Giratória 

sem Braço 

2 Mesa 2 gavetas 

 

Biblioteca 

 

1 421 

5 Ar condicionado  

16 Computadores de 

estudo 

3 Computadores de 

atendimento. 

1 Notebook 

1 Totem de pesquisa 

02 leitores ópticos 

02 leitores 

biométricos 

01 impressora 

01 impressora braille 

14 câmeras 

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

120 

76 estantes de livro 

11 mesas redondas 

90 cadeiras 

02 quadros de aviso 

06 salas de estudo 

em grupo 

16 cabines de estudo 

individuais 

1 Balcão de 

atendimento  

1 Armário de 

madeira  

1 armário 68 portas  

1 armario 76 porta 

externo.  

Sala de  

Apoio  

Acesso por 

escada ou 

elevador 

 

1 

 

20 

 

04 caixa de som 

04 Cabo de áudio para 

Notebook 

2 Notebook 

02 Carregadores de 

pilhas 

3 Computadores  

15 Extensões 

03 Fones de ouvido 

para PC 

01 Microfone 

04 Projetores  

03 Retroprojetores 

 

 

 

 

03 

4- Mesa  

3- Armário de 

madeira  

2- Cadeiras 

Giratórias sem braço 

2- Cadeiras 

Giratórias com 

braço 

1- Quadro para 

avisos 
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Identificação Quantidade 

Área 

total 

m2 

Recursos Específicos Capacidade 
Descrição do 

mobiliário 

Sala  

Manutenção 
1 18 

Kit de ferramentas 

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

10 

1- Cadeira Giratória 

sem Braço 

1- Mesa 

1- Armário de 

madeira 

02 escadas  

Sala  

Limpeza 
1 18 

01 Geladeira  

01 fogão  

10 

04 Banquetas 

03 Cadeiras 

Tubulares 

02 Mesas  

01 Armário de aço 

Banheiros 

Masculinos e 

Feminino 

com Box 

para 

deficientes 

Acesso por 

escada ou 

elevador 

22 22 

Sanitários 

Lavatórios 

Miquitorios 

Rotativo Não possui  

Banheiros 

Unisex  

com Box 

para 

deficientes 

 

1 22 

Sanitários 

Lavatórios 

Miquitorios 

Rotativo Não possui  

Banheiros 

Familha   

com Box 

para 

deficientes 

 

1 22 

Sanitários 

Lavatórios 

 

Rotativo Não possui  
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Quadro 47. Setores de apoio dos Blocos III 

Identificação 
Quanti

dade 

Área 

total 

m2 

Recursos Específicos 
Capacid

ade 
Descrição do mobiliário 

Departamento 

de 

Comunicação e 

Núcleo de 

Relacionamento  

 

01 20 

3 computadores  

01 aparelhos de ar 

condicionado  

01 impressora  

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

80 

01 armário de aço  

01 armários de madeiras  

03 mesas  

  

Salas de 

professores  

 

01 80 

08 computadores  

08 ventiladores  

2 Dama  

1 Jogo de passa e 

Repassa 

01 bebedor  

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

60 

03 sofás 

16 cadeiras  

01 armário de aço 

86 escaninhos  

01 mesa redonda  

01 mesa de atendimento   

Almoxarifado  01 80 

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

01 computador 

01 ventilador  

01 impressora  

10 

01 arquivo de aço  

03 mesas 

01 armário de aço 

01 armário de madeira  

03 prateleiras de aço  

Banheiros 

Masculinos e 

Feminino 
Acesso por 

escada  

5 15 

Sanitários 

Lavatórios 

Miquitorios 

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

1 

Não possui  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 48. Setores de apoio dos Blocos IV 
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Identificação 
Quanti

dade 

Área 

total 

m2 

Recursos Específicos 
Capacid

ade 
Descrição do mobiliário 

Diretoria 

Executiva   

Diretoria 

Acadêmica  

02 24 

01 frigobar 

02 computadores  

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

06 

pessoas 

02 armários de madeira  

02 mesas  

06 cadeiras  

 

 

Salas de 

reunião  

01 20 

01 projetor multimídia 

01 ventilador  

01 Tela de projeção  

01 computador  

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

10 

pessoas 

01 mesas para reunião  

01 mesa auxiliar  

10 cadeiras giratórias 

 

Espaço para 

Coordenações 

de Curso 

16 182 

16 computadores 

3 Aparelho de ar 

condicionado. 

1 impressora  

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

Espaço 

para 

Coorden

adores 

dos 

cursos 

acadêmic

os da 

faculdad

e 

16 armários de aço  

16 mesas de trabalho  

8 Arquivos de aço 

16 arquivos de madeira  

16 cadeiras giratórias 

32 cadeiras 

Refeitório  01 68 

03 micro-ondas 

08 Ventiladores  

02 geladeira  

01 bebedouro 

01 Fogão   

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

35 

pessoas 

9 mesa para lanche 

1 mesa grande 

32 cadeira sem braço   

 

Secretarias de 

Coordenações  
02 182 

04 computadores 

Internet wireless em 

toda a Faculdade 

Espaço 

para 

atividad

es 

administ

rativas 

04 armários de aço 

04 mesas  

04 cadeiras 

02 poltronas  

Obs.: Os Laboratórios Específicos dos cursos ofertados já se encontram descritos no item 9.3 
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ANEXO I - CARACTERIZAÇÃO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DA MANTENEDORA 

a) Balanço Patrimonial 2020 
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b) Demonstrações de Resultados 2020 
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c) Demonstrações mutação do patrimônio líquido - 2020 
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ANEXO II - CURSOS PROPOSTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO PDI 

Proposta de abertura de cursos de Graduação 2018 

Nome do Curso 
Tipo 

Modalidade Turno 

Nº total 

vagas 

(anual) 

Carga 

horária B L S TS 

Administração X    EaD - 714 3.000h 

Arquitetura X    P N 120 3.600h 

Ciências Contábeis X    EaD - 630 3.000h 

Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos 

   X EaD - 658 1.700h 

Curso Superior de 

Tecnologia em Processos 

Gerenciais 

   X EaD - 658 1.700h 

Direito X    P N/D 120 4.440h 

Pedagogia   X   EaD - 742 3.200h 

Engenharia Civil X    EaD - 120 3.600h 

Engenharia de Produção X    EaD - 120 3.600h 

Serviço Social X    EaD - 742 3.120h 

 

Proposta de abertura de cursos de Graduação 2019 

Engenharia de Alimentos X    P N 120 3.600h 

Engenharia Mecânica X    P N 120 3.600h 

Engenharia Elétrica X    P N 120 3.600h 

Licenc. em Artes Visuais  X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em Ciências 

Biológicas 
 X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em Ciências 

Sociais 
 X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em Educação 

Física 
 X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em Filosofia  X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em Geografia  X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em Letras- 

Português 
 X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em Matemática  X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em Letras – 

Português e Espanhol 
 

X 
  

EaD - 
1000 3.400h 

Licenc. em Letras – 

Português e Inglês 
 

X 
  

EaD - 
1000 3.400h 

 

 

Proposta de abertura de cursos de Graduação 2020 
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Licenc. em Física  X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em História  X   EaD - 1000 3.400h 

Licenc. em Química  X   EaD - 1000 3.400h 

Odontologia X    P N 120 4.000h 

Nutrição X    P N 80 3.200h 

Fisioterapia X    P N 80 4.000h 

Eng. de Software X    EaD - 1.000 3.600h 

Eng. da Computação X    EaD - 1.000 3.600h 

Teologia X    EaD - 1.000 2.900h 

Direito X    EaD - 1.000 3.700h 

Sistemas de Informação X    EaD - 1.000 3.000h 

Biblioteconomia X    EaD - 1.000 2.400h 

Educação Física X    EaD - 1.000 3.200h 

Eng. de Controle e 

Automação 
X    

EaD - 1.000 
3.600h 

Eng. Elétrica X    EaD - 1.000 3.600h 

Eng. Mecânica X    EaD - 1.000 3.600h 

Arquitetura e Urbanismo X    EaD - 1.000 3.600h 

Fisioterapia X    EaD - 1.000 4.000h 

Logística   X  EaD - 1.000 1.600h 

Terapia Ocupacional X    EaD - 1.000 3.200h 

Sistemas de 

Telecomunicações 
  X  

EaD - 1.000 
2.400h 

Publicidade e 

Propaganda 
X    

EaD - 1.000 
2.700h 

B: Bacharelado; L: Licenciatura; S: Sequencial; TS: Tecnologia.  P: Presencial; EaD: Educação a 

Distância. 

M: Matutino; V: Vespertino; N: Noturno. 

Obs.: 1) O nº de turmas previstas é de 01 (uma.) por semestre, em cada curso; 2) O nº de alunos por 

turma é 60. 

* Cursos cujos processos de autorização já tramitam no sistema e-MEC. 

 

 

Proposta de abertura de cursos de Graduação 2021 

Nome do Curso 
Tipo 

Modalidade Turno 

Nº total 

vagas 

(anual) 

Carga 

horária B L S TS 

Agronomia X    EaD - 1.000 3.600h 

Big Data e Inteligência 

Analítica 
   X EaD - 1.000 2.520h 

Biomedicina X    EaD - 1.000 3.200h 

Biotecnologia X    EaD - 1.000 3.640h 

Ciência da Computação X    EaD  1.000 3.000h 
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Ciência de Dados e 

Inteligência Artificial 
   X EaD - 1.000 2.800h 

Ciências Econômicas X    EaD - 1.000 3.000h 

Coaching e 

Desenvolvimento 

Humano 

   X 

EaD 

- 1.000 2.600h 

Defesa Cibernética    X EaD - 1.000 2.000h 

Design Gráfico    X EaD - 1.000 1.600h 

Enfermagem X    EaD - 1.000 4.000h 

Engenharia de 

Agrimensura e 

Cartográfica 

X    

EaD - 1.000 

3.600h 

Engenharia de 

Bioprocessos e 

Biotecnologia 

X    

EaD - 1.000 3.600h 

Engenharia de Materiais X    EaD - 1.000 3.600h 

Engenharia Mecatrônica X    EaD - 1.000 3.600h 

Engenharia Química X    EaD - 1.000 3.600h 

Estética, Beleza e 

Imagem Pessoal 
   X 

EaD - 1.000 
2.280h 

Farmácia X    EaD - 1.000 4.000h 

Fonoaudiologia X    EaD - 1.000 3.200h 

Formação Pedagógica de 

Docentes para Educação 

Básica e Profissional 

 X   

EaD - 1.000 

1.680h 

Gastronomia    X EaD - 1.000 1.600h 

B: Bacharelado; L: Licenciatura; S: Sequencial; TS: Tecnologia.  P: Presencial; EaD: Educação a 

Distância. 

M: Matutino; V: Vespertino; N: Noturno. 

 

 

Proposta de abertura de cursos de Graduação 2022 

Nome do Curso 
Tipo 

Modalidade Turno 

Nº total 

vagas 

(anual) 

Carga 

horária B L S TS 

Geoprocessamento    X EaD - 1.000 2.400h 

Gestão da Produção 

Industrial 
   X EaD - 1.000 2.400h 

Gestão da Segurança 

Pública e Patrimonial 
   X EaD - 1.000 1.600h 

Gestão de Agronegócios    X EaD - 1.000 2.400h 

Gestão de Cidades 

Inteligentes 
   X EaD  1.000 1.900h 

Gestão em Saúde    X EaD - 1.000 2.800h 

Internet das Coisas    X EaD - 1.000 2.920h 
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Jornalismo X    EaD - 1.000 2.700h 

Marketing Digital    X EaD - 1.000 1.600h 

Mídias Sociais e Digitais    X EaD - 1.000 2.000h 

Nutrição X    EaD - 1.000 3.200h 

Psicologia X    EaD - 1.000 4.000h 

Psicopedagogia X    EaD - 1.000 2.000h 

Redes de Computadores    X EaD - 1.000 2.000h 

Secretariado Executivo    X EaD - 1.000 1.600h 

B: Bacharelado; L: Licenciatura; S: Sequencial; TS: Tecnologia.  P: Presencial; EaD: Educação a 

Distância. 

M: Matutino; V: Vespertino; N: Noturno. 

 

 

 

 

Proposta de abertura de cursos de Pós-Graduação 2018 

Nome do Curso de Pós-graduação Tipo Modalidade Turno 

Nº 

total 

vagas  

Carga 

horária 

Educação Inclusiva LS P M/V 50 360 

Engenharia da Qualidade LS P M/V 50 380 

Engenharia de Estruturas Civis e 

Industriais 
LS P M/V 50 420 

Engenharia de Segurança do Trabalho LS P M/V 50 400 

Gestão de Pessoas e Negócios LS P M/V 50 360 

MBA em Geotecnia LS P M/V 50 360 

 

Proposta de abertura de cursos de Pós-Graduação 2019 

Nome do Curso de Pós-graduação Tipo Modalidade Turno 

Nº 

total 

vagas  

Carga 

horária 

Administração em Recursos Humanos LS P M/V 50 360 

Análise do Comportamento na prática 

Clínica e social 
LS P M/V 50 360 

Análises Clínicas e Toxicologia LS P M/V 50 360 

Atenção Farmacêutica e Farmácia 

Clínica 
LS P M/V 50 360 

Audiologia LS P M/V 50 360 

Clínica Psicanalítica e suas Aplicações LS P M/V 50 360 

Gerenciamento de Resíduos em Serviço 

de Saúde 
LS P M/V 50 360 

Gestão de Negócios em TI LS P M/V 50 360 

Manutenção Industrial LS P M/V 50 365 
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MBA Controller – Controladoria e 

Gestão de Custos 
LS P M/V 50 400 

MBA em Gerenciamento de Projetos LS P M/V 50 360 

MBA em Gestão Ambiental LS P M/V 50 360 

MBA em Marketing LS P M/V 50 380 

Psicologia e Saúde LS P M/V 50 360 

Terapia Cognitivo-Comportamental LS P M/V 50 360 

Proposta de abertura de cursos de Pós-Graduação 2020 

Nome do Curso de Pós-graduação Tipo Modalidade Turno 

Nº 

total 

vagas  

Carga 

horária 

Desenvolvimento de Sistemas 

Orientados a Objetos 
LS P M/V 50 360 

Desenvolvimento de Sistemas para Web LS P M/V 50 360 

MBA em Administração Pública e 

Gestão de Finanças 
LS P M/V 50 400 

MBA em Finanças e Controladoria LS P M/V 50 360 

MBA em Gestão Educacional LS P M/V 50 400 

Neuropsicopedagogia Aplicada à 

Educação e Aprendizagem 
LS P M/V 50 360 

Planejamento, Formulação e Avaliação 

de Políticas e Projetos Sociais 
LS P M/V 50 360 

Psicopedagogia LS P M/V 50 360 

Saúde Pública com Ênfase em Saúde da 

Família 
LS P M/V 50 360 

Sistemas Integrados de Gestão - ERP LS P M/V 50 360 

LS: Lato Sensu; SS: Stricto Sensu.   P: Presencial; EaD: Educação a Distância.    M: Matutino; V: 

Vespertino; N: Noturno. 

 

 

Proposta de abertura de cursos de Pós-Graduação 2021 

Nome do Curso de Pós-graduação Tipo Modalidade Turno 

Nº 

total 

vagas  

Carga 

horária 

Ciência de Dados LS P M/V 50 360 

Especialização em Arquitetura 

Sustentável 
LS P M/V 50 360 

MBA em Finanças e Controladoria LS P M/V 50 360 

MBA em Logística e Supply Chain LS P M/V 50 360 

MBA em Finanças e Controladoria LS P M/V 50 360 

LS: Lato Sensu; SS: Stricto Sensu.   P: Presencial; EaD: Educação a Distância.    M: Matutino; V: 

Vespertino; N: Noturno. 
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Proposta de abertura de cursos de Extensão 2018-2022 

Nome do Curso de Extensão Modalidade 
Ano 

pretendido 
Turno 

Nº 

total 

vagas 

Carga 

horária 

A arte da oratória e da comunicação 

empresarial 
P 

2018 a 

2022 
M/N 40 16 

Arteterapia: fundamentos e aplicação P 
2018 a 

2022 
M/N 40 16 

Assistência de enfermagem ao paciente 

em estado crítico 
P 

2018 a 

2022 
M/N 40 24 

Atualização em língua portuguesa P 
2018 a 

2022 
M/N 30 24 

Autocad P 
2018 a 

2022 
M/N 30 24 

Biotecnologia e suas aplicações na área da 

saúde 
P 

2018 a 

2022 
M/N 40 24 

Cérebro e aprendizagem P 
2018 a 

2022 
M/N 30 32 

Como elaborar um programa de redução 

de custos para pequenas e médias 

empresas 

P 
2018 a 

2022 
M/N 30 16 

Como formar o preço de venda P 
2018 a 

2022 
M/N 40 16 

Contextualizando Monteiro Lobato EaD 
2018 a 

2022 
M/N 20 8 

Controle de estoque P 
2018 a 

2022 
M/N 30 24 

Custo padrão e metodologia abc P 
2018 a 

2022 
M/N 30 16 

Desenho técnico P 
2018 a 

2022 
M/N 40 40 

Direito empresarial P 
2018 a 

2022 
M/N 40 40 

Elaboração de documentos psicológicos P 
2018 a 

2022 
M/N 30 12 

Envelhecimento cognitivo, demências e 

avaliação do idoso. 
P 

2018 a 

2022 
M/N 40 16 

Estudo de resultados de exames 

laboratoriais 
P 

2018 a 

2022 
M/N 40 24 

Excelência em vendas P 
2018 a 

2022 
M/N 40 16 

Gerência de projeto P 
2018 a 

2022 
M/N 30 80 

Gerenciamento de lojas P 
2018 a 

2022 
M/N 30 32 

Gestão empresarial P 
2018 a 

2022 
M/N 50 116 

Gestão para a excelência P 
2018 a 

2022 
M/N 40 40 
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Proposta de abertura de cursos de Extensão 2018-2022 

Nome do Curso de Extensão Modalidade 
Ano 

pretendido 
Turno 

Nº 

total 

vagas 

Carga 

horária 

Gestão tributária P 
2018 a 

2022 
M/N 30 24 

Gestão Ambiental na Agroindústria: Um 

Estudo de Caso do Setor Sucroalcooleiro 
EaD 

2018 a 

2022 
M/N 20 8 

Impactos na contabilidade lei 11.638 P 
2018 a 

2022 
M/N 30 8 

Introdução ao software graphmatica P 
2018 a 

2022 
M/N 40 16 

Introdução ao Conceito de Necropolítica, 

de Achille Mbembe 
EaD 

2018 a 

2022 
M/N 20 8 

Java j2se P 
2018 a 

2022 
M/N 40 40 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais P 
2018 a 

2022 
M/N 40 32 

Linux básico P 
2018 a 

2022 
M/N 40 32 

Ms Project P 
2018 a 

2022 
M/N 30 24 

Mudanças na legislação INSS e ISS P 
2018 a 

2022 
M/N 30 8 

Nível óptico P 
2018 a 

2022 
M/N 30 24 

Noções básicas de leitura de 

eletrocardiograma para enfermeiros 
P 

2018 a 

2022 
M/N 40 24 

Nota fiscal econômica P 
2018 a 

2022 
M/N 20 24 

O Atendimento Educacional 

Especializado na Prática 
EaD 

2018 a 

2022 
M/N 20 8 

Planejamento e controle da produção P 
2018 a 

2022 
M/N 30 16 

O Software Geogebra e Suas Aplicações EaD 
2018 a 

2022 
M/N 20 8 

Política de atendimento à criança e ao 

adolescente: desafios postos na atualidade 
P 

2018 a 

2022 
M/N 40 16 

Preparação para a certificação pmp P 
2018 a 

2022 
M/N 22 80 

Primavera 6 P 
2018 a 

2022 
M/N 30 40 

Agroecologia e Agricultura 

Conservacionista 
EaD 

2018 a 

2022 
M/N 20 8 

Problemas de aprendizagem: uma 

abordagem teórica e prática 
P 

2018 A 

2022 
M/N 30 32 

Projetista P 
2018 A 

2022 
M/N 40 40 

Redação empresarial P 
2018 A 

2022 
M/N 40 16 
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Proposta de abertura de cursos de Extensão 2018-2022 

Nome do Curso de Extensão Modalidade 
Ano 

pretendido 
Turno 

Nº 

total 

vagas 

Carga 

horária 

Resolução de conflitos P 
2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Saúde coletiva no Brasil P 
2018 A 

2022 
M/N 40 16 

Solid edge P 
2018 A 

2022 
M/N 30 40 

Auditoria em enfermagem P 
2018 A 

2022 
M/N 40 20 

Auditoria Médico-Hospitalar P 
2018 A 

2022 
M/N 40 20 

Gestão de riscos financeiros P 
2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Avaliação de empresas P 
2018 A 

2022 
M/N 40 16 

Perícia Contábil P 
2018 A 

2022 
M/N 40 60 

Planejamento financeiro e orçamento 

pessoal 
P 

2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Recepção e atendimento telefônico nas 

empresas 
P 

2018 A 

2022 
M/N 40 16 

Práticas Administrativas em escritório P 
2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Analista de crédito P 
2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Administração de conflitos P 
2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Auxiliar de recursos Humanos P 
2018 A 

2022 
M/N 40 160 

Instrução ao coaching: Ferramentas para o 

desenvolvimento 
P 

2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Recepcionista P 
2018 A 

2022 
M/N 40 160 

Dinâmicas de grupo P 
2018 A 

2022 
M/N 40 32 

A secretária e sua atuação gerencial P 
2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Técnicas secretariais P 
2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Treinamento Aeróbico de Esportes 

Cíclicos 
EaD 

2018 a 

2022 
M/N 20 8 

Gerência Comercial P 
2018 A 

2022 
M/N 40 24 

Gênero e Trabalho na Contemporaneidade EaD 
2018 a 

2022 
M/N 20 8 

Saberes e Práticas da Equipe Gestora para 

uma Educação Inclusiva 
EaD 

2018 a 

2022 
M/N 20 8 
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Proposta de abertura de cursos de Extensão 2018-2022 

Nome do Curso de Extensão Modalidade 
Ano 

pretendido 
Turno 

Nº 

total 

vagas 

Carga 

horária 

Promotor de vendas P 
2018 A 

2022 
M/N 40 160 

Representante Comercial P 
2018 A 

2022 
M/N 40 160 

P: Presencial; EaD: Educação a Distância. 

M: Matutino; V: Vespertino; N: Noturno. 
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ANEXO III – SÍNTESE DO ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE EAD PELA FACULDADE 

ÚNICA DE IPATINGA, ANTES DA REVISÃO DO MARCO REGULATÓRIO DE EAD 

O Estado de Minas Gerais tem um número expressivo de municípios (853), com os quais distribui as 

responsabilidades sócio-econômico-político-administrativas. Seu Produto Interno Bruto corresponde a 

10% do PIB nacional. Per capita, o PIB mineiro equivale à média nacional. Cerca de 30% da população 

mineira tem menos de 24 anos de idade, o que evidencia o potencial de demanda por Educação nos 

próximos anos, sobretudo, se considerar que a região Sudeste tem grau de urbanização de mais de 90%.  

A Faculdade Única de Ipatinga situa-se na mesorregião do Vale do Rio Doce, formada pela união de 

102 municípios agrupados em sete microrregiões e tem como cidades principais Aimorés, Caratinga, 

Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Guanhães, Ipatinga, Mantena e Timóteo. Tem como 

atividades econômicas principais a indústria, comércio, pecuária. A microrregião de Ipatinga, com 

população estimada em 2005 pelo IBGE em 520. Agricultura e 991 habitantes, está dividida em treze 

municípios. Possui uma área total de 4.406,268 km². Sua base econômica é vem principalmente da 

Região Metropolitana do Vale do Aço. O PIB da Microrregião de Ipatinga chegou a cerca de R$9,4 

bilhões em 2006. Sua maior cidade, Ipatinga, é amplamente industrial. 

Para contribuir com o desenvolvimento do Estado, a FUNIP busca expandir seu campo de atuação por 

meio da modalidade de EaD.  Assim, seus 22 polos foram estruturados, de forma estratégica, nas 

mesorregiões circunvizinhas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Vale do Rio Doce e da 

Zona da Mata. Com polo sede em Ipatinga, a FUNIP estabeleceu os polos distintos indicados nas Tabelas 

1 a 66. 

IPATINGA – POLO SEDE: A indústria do aço atualmente é o setor mais relevante para a economia 

ipatinguense. O setor de prestação de serviços atualmente é a segunda maior fonte geradora do PIB 

ipatinguense.  A indústria local é responsável pelo elevado nível de PIB per capita observado no 

município. A renda per capita também é elevada quando comparada com o nível estadual. O nível de 

desenvolvimento humano municipal é superior do que o estadual. Estes dados indicam que trata-se de 

um município rico e com boa qualidade de vida, ou seja, apropriado para sediar o Polo de EaD da 

Única/FUNIP 

Tabela 1: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita  IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Ipatinga 15.356 30.905 485,06 838,56 0,68 0,77 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010, IBGE 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aimor%C3%A9s_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caratinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Fabriciano
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipatinga
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O município de Ipatinga conta com um numeroso contingente populacional, totalizando 239 mil 

habitantes em 2010. O percentual da sua população que possuía ensino médio completo era bem superior 

do que o nível estadual. Contudo, o diferencial entre o percentual de conclusão do ensino superior 

municipal e estadual é pequeno. Isso indica que há espaço para melhoria do nível de instrução da 

população residente. Esse fato é reforçado pelo perfil industrial da economia local que exige mão de 

obra mais qualificada. Em 2010, haviam 75 mil pessoas que possuíam ensino médio completo, porém, 

que não havia concluído o ensino superior. 

Tabela 2: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior  

Saldo populacional 

potencial sem 

superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Ipatinga 212.496 239.468 27,71 42,67 6,14 11,35 46.048 75.001 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 5.671.467 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

De acordo com o Censo do Ensino Superior (2012), Ipatinga abrigava 65 locais de oferta de cursos 

superiores presenciais. Isso não significa que haviam 65 Instituições de Ensino distintas no município. 

Caso uma mesma instituição possua várias endereços distintos ou ocupe uma área que responda por 

mais de um endereço, então, a mesma Instituição de Ensino responde por mais de um local de oferta. 

Vale ressaltar que no município não existia nenhum Núcleo de Ensino Superior à Distância, de acordo 

com o Censo da Educação Superior (2012). Isso não significa que não há oferta de cursos EaD no 

município. Podem haver cursos EaD oferecidos em instituições de ensino superior que também contam 

com a oferta de cursos presenciais ou que ofereceram disciplinas EaD nos seus cursos presenciais. Em 

2012, haviam 11779 pessoas residentes ou não matriculadas em cursos superiores no município de 

Ipatinga. Deste total, 36% ingressaram nos cursos no próprio ano. 

Tabela 3: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Ipatinga 65 0 11779 4272 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censo do Ensino Superior, 2012 

MANHUAÇU: Suas principais atividades econômicas são o cultivo do café e a prestação de serviços. 

A cidade é referência nacional no cultivo do grão que é a sua principal atividade econômica. Além disso, 

Manhuaçu é o polo econômico regional na prestação de serviços, oferecendo a melhor infraestrutura 

hoteleira para turismo, e em comércio da região vertente do Caparaó. 
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Os dados socioeconômicos apresentados evidenciam a riqueza da localidade pelo diferencial do PIB per 

capita e da Renda per capita municipal em relação à estadual. No entanto, no que tange o nível de 

desenvolvimento humano há apenas uma pequena distância em relação ao estadual. Isso indica que 

embora a região seja rica, carece de desenvolvimento humano. Assim, empreendimentos de educação, 

que é um dos aspectos do desenvolvimento humano, podem contribuir fortemente para o 

desenvolvimento municipal. 

Tabela 4: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Manhuaçu 9.063 14.103 433,09 581,26 0,61 0,69 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Os dados de população e nível de instrução reiteram a hipótese de baixo desenvolvimento humano 

relacionado à educação. Assim, apesar de se tratar de um município de porte médio, há um contingente 

populacional que ainda não possui superior completo expressivo. Isso evidencia a necessidade da 

instalação de cursos superiores no município. 

Tabela 5: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com ensino 

superior 

Saldo populacional 

potencial sem 

superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Manhuaçu 67.123 79.574 17,16 27,09 4,01 7,01 8.827 15.978 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 

2.971.77

7 5.671.467 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

No ano de 2012 não haviam locais de oferta caracterizados como Núcleo de Educação à Distância no 

município. Além disso, o número de ingressantes em cursos superiores é baixo se comparado com o 

contingente populacional que não possui superior completo. 

Tabela 6: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Manhuaçu 8 0 2021 493 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

BARÃO DE COCAIS: A cidade de Barão de Cocais tem sua economia baseada na mineração, 

siderurgia e turismo. Entre os anos de 2000 e 2010 a Companhia Vale do Rio Doce realizou a exploração 

de novas minas na região. Esse fato contribuiu para o saldo expressivo do PIB per capita no período. No 

entanto, o nível de desenvolvimento humano, representado pelo IDH, não acompanhou essa trajetória. 
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Tabela 7: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita  IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Barão de Cocais 2.489 24.586 271,72 539,97 0,61 0,72 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Os dados populacionais evidenciam que Barão de Cocais é um município de pequeno porte, ou seja, que 

possui população residente inferior a 50 mil habitantes. Entre os anos de 2000 e 2010 o nível educacional 

da sua população melhorou consideravelmente, equiparando com o estadual em relação à conclusão do 

ensino médio. No entanto, o percentual da população municipal que possui ensino superior completo 

ainda é inferior ao estadual. Esse fato revela uma oportunidade para a implementação de instituições de 

ensino superior no município. 

Tabela 8: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população com 

ensino médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem 

superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Barão de 

Cocais 23.391 28.442 18,63 35,27 1,74 8,13 3.951 9.537 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 

2.971.77

7 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010, IBGE 

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior (2012), existiam 2 locais de oferta de ensino 

superior presencial no município. Porém, não havia nenhum Núcleo de Ensino a Distância. Esse cenário 

evidencia a necessidade da pluralização do ensino à distância no município que é pequeno e 

provavelmente não comporta outra instituição de ensino presencial em seu território. 

Tabela 9: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Barão de Cocais 2 0 362 125 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

CAETÉ: As principais atividades econômicas de Caeté são a mineração, o turismo e a indústria de 

artigos esportivos, confecção, olaria, mecânica e metalúrgica. Entre os anos de 2000 e2010 o município 

vivenciou a expansão de suas atividades de mineração. Esse fato explica o incremento expressivo de 

PIB per capita no período. No entanto, esse movimento não foi acompanhado pelo desenvolvimento 

humano da sua população residente. 

Tabela 10: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 
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Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Caeté 60 7.140 407,62 578,10 0,66 0,73 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Entre os anos de 2000 e 2010 houve melhoria do nível de instrução de sua população residente, 

principalmente em relação ao nível de conclusão do ensino médio.  

O desenvolvimento humano debilitado de sua população residente é evidenciado, entretanto, pelo ainda 

baixo nível de conclusão do ensino superior. Assim, a instalação de instituições de ensino EaD podem 

ser relevantes para a qualificação da população local e consequente melhoria do seu desenvolvimento. 

Tabela 11: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem 

superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Caeté 36.299 40.750 25,57 38,41 3,15 7,95 8.138 12.412 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 

2.971.77

7 5.671.467 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

No âmbito municipal há carência de oferta de ensino superior. Dado que o município é pequeno e, 

portanto, o contingente populacional target e reduzido, a instalação de núcleos de oferta de EaD são a 

forma mais fácil e rápida de qualificar a população residente. 

Tabela 12: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Caeté 2 0 0 0 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

CARATINGA: Desde 2010 está sendo implantado um grande empreendimento imobiliário que conta 

com parque tecnológico, distrito industrial, centro comercial e condomínios residenciais. Assim, espera-

se que o parque industrial local se desenvolva nesta década. Atualmente, a prestação de serviços é a 

maior fonte geradora do PIB. Trata-se de empresas e estabelecimentos comerciais diversos. 

 

 

Tabela 13: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita  IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Caratinga 5.210 10.542 380,06 594,74 0,61 0,71 
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Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

O município de médio porte vivenciou um crescimento populacional considerável entre os anos de 2000 

e 2010. Com relação ao nível de instrução, os percentuais de conclusão do ensino médio e superior são 

inferiores aos estaduais. Desta forma, há um considerável contingente populacional que concluiu o 

ensino médio, mas ainda não teve acesso ao ensino superior. Isso indica que há espaço para a instalação 

de outras instituições de ensino no município. 

Tabela 14: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localida

de 

População 
% população com 

ensino médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Carating

a 77.789 85.239 20,43 28,92 5,32 8,91 11.754 17.056 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 5.671.467 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010, IBGE 

Tabela 15: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Caratinga 11 0 3641 1084 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

CATAGUASES: As principais atividades econômicas do município são o turismo religioso e 

arquitetônico, o ecoturismo, as indústrias de tecelagem e celulose e a atividade extrativa mineral. Trata-

se de um município de pequeno porte que teve seu desenvolvimento relacionado que teve seu processo 

de desenvolvimento relacionado à mineração. Recentemente, o bom momento da dessa atividade 

impulsionou a economia local como captado pelos dados de PIB per capita. No entanto, esse processo 

impactou pouco o nível de desenvolvimento humano de sua população residente tal como expressam os 

dados de IDH- M. 

Tabela 16: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Cataguases 7.501 14.983 400,48 680,41 0,66 0,75 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Os dados de nível de instrução corroboram a hipótese apresentada, uma vez que os percentuais 

municipais de conclusão do ensino médio e superior são semelhantes às médias estaduais. 

Tabela 17: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 
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Localidade 
População 

% população com 

ensino médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem 

superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Cataguases 63.980 69.757 23,84 37,86 6,20 10,67 11.286 18.967 

Minas Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 

2.971.77

7 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

De acordo com dados do Censo da Educação Superior (2012), nesse município também não haviam 

local de oferta caracterizado como Núcleo de Ensino a Distância. 

Tabela 18: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Cataguases 15 0 1359 437 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

CONSELHEIRO PENA: A agricultura e a exploração mineral são importantes forças motrizes da 

economia municipal, mas é pecuária bovina a principal atividade econômica. Atualmente, o ecoturismo 

vem ganhando força. Um dos principais atrativos é o Parque Estadual de Sete Salões, importante reserva 

ambiental de Mata Atlântica da região do Vale do Rio Doce.  

Tabela 19: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Conselheiro Pena 3.984 8.283 331,19 426,57 0,58 0,66 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

A qualificação da população local, em termos de nível de instrução formal, é deficitária tanto em relação 

ao percentual de conclusão do ensino médio, quanto ao de conclusão do ensino superior se comparados 

aos montantes estaduais. Assim, apesar da pequenez populacional do município há espaço para o 

incremento dos níveis de instrução da população residente. 

 

 

 

Tabela 20: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem 

superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Estadual_de_Sete_Sal%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Doce
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Conselheiro 

Pena 22.104 22.242 16,31 21,86 2,43 4,91 3.068 3.770 

Minas Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

No ano de 2012 não existiam locais de oferta de ensino superior no território municipal. A instalação de 

uma Instituição de Ensino que oferte cursos presenciais é inviabilizada dada o reduzido público alvo 

residente. No entanto, a maior simplicidade de operação de um Núcleo de Ensino a Distância permite 

que esse contingente populacional usufrua da oferta de cursos a distância em Conselheiro Pena. 

Tabela 21: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Conselheiro Pena 0 0 0 0 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

CORONEL FABRICIANO: Este município sediou os núcleos industriais da Aperam South America 

(antiga Acesita) e Usiminas, que foram essenciais para a evolução da cidade. Mas, com a emancipação 

de Ipatinga e Timóteo na década de 60, as empresas passaram a pertencer a estes municípios, 

respectivamente. Atualmente, o comércio e da prestação de serviço são as principais fontes econômicas 

do município.  

Tabela 22: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Coronel Fabriciano 2.127 7.950 406,55 660,09 0,65 0,76 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Trata-se de um município de médio porte com economia pouco dinâmica e nível de desenvolvimento 

humano semelhante à média estadual. O nível educação da população residente é baixo, apesar do 

município abrigar o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), o maior complexo 

educacional da Região Metropolitana do Vale do Aço. Esse fato provavelmente estar relacionado ao 

fato de estudantes de todo o estado migrarem temporariamente para o município para estudar e depois 

regressarem ao seu município de origem. 

Tabela 23: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população com 

ensino médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem 

superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aperam_South_America
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usiminas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipatinga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Universit%C3%A1rio_do_Leste_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_A%C3%A7o
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Coronel 

Fabriciano 97.451 103.694 25,20 38,84 4,64 8,72 20.036 31.233 

Minas Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 

2.971.77

7 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

O total de matrículas do ano de 2012 é elevado. No entanto, esse montante pode aumentar, uma vez que 

o saldo populacional potencial também é elevado. Novamente não havia local de oferta caracterizado 

como Núcleo de Ensino a Distância nesse município. 

Tabela 24: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Coronel Fabriciano 94 0 6206 2496 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

GOVERNADOR VALADARES: Destacam-se as atividades ligadas à prestação de serviços já que o 

município não possui nenhuma indústria de grande porte implantada. Boa parte da renda da cidade vem 

do exterior, cujos números são impossíveis de se contabilizar por se tratar de imigrantes em situação 

ilegal. Atualmente, o turismo também é uma atividade relevante. Em Governador Valadares está o Pico 

da Ibituruna, que abriga uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Voo. 

Tabela 25: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Governador Valadares 6.835 12.687 484,01 653,89 0,64 0,73 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Trata-se do nono município mais populoso do estado e o primeiro do norte de Minas Gerais. Os níveis 

de qualificação da população residente, em termos de instrução formal, são semelhantes aos estaduais. 

Pelo seu porte populacional, o município abriga um expressivo saldo populacional potencial capaz de 

demandar fortemente serviços de educação. 

 

 

 

Tabela 26: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população com 

ensino médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem 

superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_da_Ibituruna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_da_Ibituruna
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Governador 

Valadares 247.131 263.689 25,47 36,83 6,55 9,96 46.757 70.853 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

No território municipal há vasta presença de locais de oferta de ensino superior no caráter presencial e 

uma presença menor de locais de oferta de ensino a distância. No entanto, pelo expressivo contingente 

populacional que ainda não teve acesso ao ensino superior há espaço para instalação de outras 

Instituições de Ensino, principalmente do tipo EaD. 

Tabela 27: Dados o ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Governador Valadares 182 35 9403 3855 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

JUIZ DE FORA: No início do século XX a cidade era conhecida como "Manchester Mineira" pelo seu 

pioneirismo na industrialização que a fez o município mais importante do estado. Com a grande crise 

econômica de 1929, sua economia se deteriorou. A recuperação parcial do dinamismo econômico 

ocorreu apenas a partir da década de 1960. Atualmente, a cidade conta com um Distrito Industrial em 

operação sob administração da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

(CODEMIG). As principais atividades industriais do município são a fabricação de alimentos e bebidas, 

produtos têxteis, artigos de vestuário, produtos de metal, metalurgia, mobiliário, montagem de veículos. 

No entanto, a prestação de serviços é a principal atividade econômica do município. Os dados 

socioeconômicos evidenciam que trata-se de um município rico e bem desenvolvimento. 

Tabela 28: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Juiz de Fora 10.979 16.055 656,48 1.032,38 0,70 0,78 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Seu contingente populacional é expressivo e usufrui de um elevado padrão de instrução formal. Mas, 

devido ao seu porte populacional, o município abriga um expressivo saldo populacional potencial 

consumidor de cursos de ensino superior. 

Tabela 29: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manchester
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Desenvolvimento_Econ%C3%B4mico_de_Minas_Gerais
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Juiz de Fora 456.796 516.247 34,60 47,99 10,80 17,40 108.717 157.920 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Há vasta presença de locais de oferta que possuem cursos de ensino superior no formato presencial e 

EaD. Como já dito, no entanto, seu saldo populacional potencial permite a expansão da oferta desses 

serviços educacionais. 

Tabela 30: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Juiz de Fora 237 41 35061 11375 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

LEOPOLDINA: Atualmente a economia local se baseia na pecuária leiteira, no cultivo de arroz e no 

setor de serviços. Há também o turismo religioso e ecoturismo.  

Tabela 31: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Leopoldina 4.940 11.107 384,41 604,57 0,63 0,73 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Trata-se de um município de pequeno porte com população pouco qualificada se comparada com a 

média estadual, em termos de nível de instrução formal. 

Tabela 32: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Leopoldina 50.097 51.130 19,64 31,22 4,80 8,48 7.434 11.627 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

De acordo com dados do Censo da Educação Superior (2012), nesse município também não haviam 

local de oferta caracterizado como Núcleo de Ensino a Distância. 

Tabela 33: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Leopoldina 18 0 963 281 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria_leiteira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
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Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

MUTUM: Trata-se de um município de pequeno porte que, durante a década de 2000, se tornou mais 

pobre em relação à média dos municípios mineiros. Seu nível de desenvolvimento humano também é 

inferior do que o de Minas Gerais. 

Tabela 34: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Mutum 4.040 7.758 337,87 408,76 0,54 0,64 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Devido ao baixo nível de educação formal da população local há espaço para a expansão dos serviços 

educacionais no território municipal. Porém, como o saldo populacional potencial é baixo, a modalidade 

mais indicada é a implantação de Núcleos de Ensino à Distância. 

Tabela 35: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Mutum 26.693 26.661 14,03 19,20 2,59 5,65 3.054 3.613 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

No ano de 2012 não existiam locais de oferta de ensino superior no território municipal. A instalação de 

uma Instituição de Ensino que oferte cursos presenciais é inviabilizada dada o reduzido público alvo 

residente.  

Tabela 36: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Mutum 0 0 0 0 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

NOVA ERA: A extração mineral, o comércio e a prestação de serviços configuram-se como as 

principais atividades produtivas municipais.  

Tabela 37: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
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Nova Era 1.427 15.321 341,29 525,52 0,63 0,71 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Trata-se de um município de pequeno porte caracterizado pelo nível de instrução formal de sua 

população residente. Assim, há demanda para serviços educacionais de ensino superior. 

Tabela 38: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidad

e 

População 
% população com 

ensino médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Nova Era 17.754 17.528 19,62 34,58 3,48 5,34 2.865 5.125 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

No ano de 2012 não existiam locais de oferta de ensino superior no território municipal. A instalação de 

uma Instituição de Ensino que oferte cursos presenciais é inviabilizada dada o reduzido público alvo 

residente. No entanto, a maior simplicidade de operação de um Núcleo de Ensino a Distância permite 

que esse contingente populacional usufrua da oferta de cursos a distância. 

Tabela 39: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Nova Era 0 0 0 0 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

PONTE NOVA: É um município de porte médio mais rico do que a média estadual, porém, com nível 

de desenvolvimento econômico próximo à média dos municípios mineiros. 

Tabela 40: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Ponte Nova 7.221 13.768 383,38 666,65 0,62 0,72 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

O nível de instrução formal de sua população residente é semelhante ao estadual e seu saldo populacional 

potencial é considerável. 

Tabela 41: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidad

e 

População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 
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Ponte 

Nova 55.303 57.390 23,34 33,98 6,87 10,74 9.108 13.337 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

De acordo com dados do Censo da Educação Superior (2012), nesse município também não haviam 

local de oferta caracterizado como Núcleo de Ensino a Distância. 

Tabela 42: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Ponte Nova 38 0 899 287 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

RAUL SOARES: Durante a década de 2000 houve uma retração em seu turismo que se baseia em seus 

atrativos naturais. Atualmente a economia municipal se esteia no comércio e agropecuária. Nos anos de 

2000 e 2010 o município apresentou níveis de riqueza e desenvolvimento humano inferiores aos 

montantes estaduais. 

Tabela 43: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Raul Soares 1.805 7.006 295,30 475,69 0,55 0,66 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Apenas uma parcela diminuta da sua população residente concluiu o ensino médio e ensino superior. 

Assim, há espaço para a dinamização da oferta de serviços de ensino superior no âmbito municipal. 

Tabela 44: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidad

e 

População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Raul 

Soares 24.287 23.818 14,49 21,07 1,94 5,11 3.048 3.801 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

A presença de instituições de ensino superior é incipiente no município. Dado o saldo populacional 

potencial restrito, é apropriado o desenvolvimento da oferta de cursos no formato EaD. 

Tabela 45: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 
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Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Raul Soares 1 0 37 0 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

RIO CASCA: Nos anos de 2000 e 2010 o município apresentou níveis de riqueza e desenvolvimento 

humano inferiores aos montantes estaduais. 

Tabela 46: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Rio Casca 1.687 8.338 297,16 450,30 0,54 0,65 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Apenas uma parcela diminuta da sua população residente concluiu o ensino médio e ensino superior. 

Assim, há espaço para a dinamização da oferta de serviços de ensino superior no âmbito municipal. 

Tabela 47: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior  

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Rio Casca 15.260 14.201 15,27 22,61 3,54 5,53 1.790 2.426 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 5.671.467 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

No ano de 2012 não existiam locais de oferta de ensino superior no território municipal. A instalação de 

uma Instituição de Ensino que oferte cursos presenciais é inviabilizada dada o reduzido público alvo 

residente. No entanto, a maior simplicidade de operação de um Núcleo de Ensino a Distância permite 

que esse contingente populacional usufrua da oferta de cursos a distância. 

 

 

Tabela 48: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Rio Casca 0 0 0 0 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 
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SABINÓPOLIS: De acordo com dados dos Censos Demográficos do IBGE (2000 e 2010), o município 

apresentou níveis de riqueza e desenvolvimento humano significativamente inferiores aos montantes 

estaduais. 

Tabela 49: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Sabinópolis 1.924 5.827 203,16 416,03 0,52 0,64 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Apenas uma parcela diminuta da sua população residente concluiu o ensino médio e ensino superior. 

Portanto, pode-se inferir que há uma demanda reprimida por serviços de ensino superior no âmbito 

municipal. 

Tabela 50: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidad

e 

População 

% população 

com ensino 

médio 

% população com 

superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Sabinópoli

s 16.269 15.704 15,01 20,06 2,66 4,92 2.009 2.378 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 

2.971.77

7 5.671.467 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Os dados de matrícula em cursos de ensino superior são inexpressivos. No entanto, o saldo populacional 

potencial reduzido inviabiliza a instalação de uma instituição de ensino na modalidade presencial. Mas, 

há espaço para a implantação de Núcleos de Ensino à Distância. 

Tabela 51: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Sabinópolis 1 0 45 0 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

SANTOS DUMONT: A economia local se baseia nas atividades de agricultura e indústria. No território 

municipal é produzido milho, morango, goiaba, nectarina, mandioca, feijão, havendo cultivo 

permanente da laranja, café, pêssego e banana. 

Na indústria, Santos Dumont possui a Companhia Brasileira de Carbureto de Cálcio – CBCC, que 

produz ferro, silício e silício metálico, exportando para vários países. A cidade ainda possui um Distrito 

Industrial, onde concentra-se algumas empresas.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Companhia_Brasileira_de_Carbureto_de_C%C3%A1lcio_%E2%80%93_CBCC&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Tabela 52: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita  IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Santos Dumont 763 11.092 340,70 564,94 0,64 0,74 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Trata-se de um município de pequeno porte com padrão de instrução formal inferior à média estadual 

tanto em relação à conclusão do ensino médio quanto superior. 

Tabela 53: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidad

e 

População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Santos 

Dumont 46.789 46.284 23,15 39,28 3,41 8,28 9.236 14.348 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 5.671.467 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

De acordo com dados do Censo da Educação Superior (2012), nesse município também não haviam 

local de oferta caracterizado como Núcleo de Ensino a Distância. 

Tabela 54: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Santos Dumont 13 0 375 152 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

TIMÓTEO: Trata-se de um município basicamente urbano, já que possui taxa de urbanização de 

99,7%, assim, a agricultura tem pouca importância para seu desempenho econômico. 

A indústria atualmente é o setor mais relevante. Opera no seu território a Aperam South America, antiga 

Acesita. Assim, o município se destaca na produção siderúrgica. A cidade conta ainda com um distrito 

industrial que foi recentemente reestruturado. O dinamismo de sua indústria contribui fortemente para 

seu elevado padrão de renda e desenvolvimento humano. 

Tabela 55: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Timóteo 6.428 26.405 466,48 778,19 0,70 0,77 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aperam_South_America
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_industrial
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Trata-se de um município de médio porte com padrão educacional superior à média estadual. Porém, 

devido ao seu relevante contingente populacional há ainda espaço para a expansão da oferta de serviços 

de ensino superior. 

Tabela 56: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidad

e 

População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Timóteo 71.478 81.243 30,95 46,56 5,90 11,61 17.905 28.394 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 5.671.467 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

De acordo com dados do Censo da Educação Superior (2012), nesse município também não haviam 

local de oferta caracterizado como Núcleo de Ensino a Distância. 

Tabela 57: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Timóteo 45 0 466 145 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

UBÁ: Esse município é o maior polo moveleiro do estado de Minas Gerais e o terceiro do país. Há 

também presença de indústrias de confecção, de calçados e vestuário em geral. Além de se firmar 

também como polo regional de confecção. Na agropecuária, destaca-se a fruticultura. Seu padrão 

produtivo voltado para a indústria contribuiu para elevar os níveis de riqueza e de desenvolvimento 

humano local. 

Tabela 58: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Ubá 6.675 13.565 407,72 710,91 0,63 0,72 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Trata-se de um município de grande porte com padrão de instrução nivelado inferiormente ao estadual. 

Seu saldo populacional potencial é expressivo. Isso associado ao padrão produtivo industrial da 

economia local, que demanda mão de obra qualificada para seu funcionamento, permite a expansão da 

oferta dos serviços de ensino superior no território municipal. 

Tabela 59: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 
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Localidade 

População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem 

superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 

2.00

0 2.010 2.000 2.010 

Ubá 85.065 101.519 21,07 31,03 5,75 10,09 13.032 21.258 

Minas Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

De acordo com dados do Censo da Educação Superior (2012), nesse município também não haviam 

local de oferta caracterizado como Núcleo de Ensino a Distância. 

Tabela 60: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Ubá 56 0 2880 1729 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

VIRGINÓPOLIS: De acordo com dados dos Censos Demográficos do IBGE (2000 e 2010), o 

município apresentou níveis de riqueza e desenvolvimento humano significativamente inferiores aos 

montantes estaduais. 

Tabela 61: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Virginópolis 1.209 6.655 237,29 412,11 0,57 0,68 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Trata-se de um município de pequeno porte com padrão de instrução formal inferior à média estadual 

tanto em relação à conclusão do ensino médio quanto superior. 

 

Tabela 62: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidad

e 

População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Virginópol

is 10.827 10.572 15,95 25,14 2,37 5,72 1.470 2.053 

Minas 

Gerais 17.891.494 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010, IBGE 
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Os dados do Censo da Educação Superior (2012), nesse município também não haviam local de oferta 

caracterizado como Núcleo de Ensino a Distância. 

Tabela 63: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Virginópolis 3 0 427 106 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 

VISCONDE DO RIO BRANCO: Os dados dos Censos Demográficos do IBGE (2000 e 2010) revelam 

que o município em questão possuía níveis de riqueza e desenvolvimento humano significativamente 

inferiores aos montantes estaduais. 

Tabela 64: Dados socioeconômicos de localidades selecionadas para 2000 e 2010 

Localidade 
PIB per capita Renda per capita  IDH-M 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Visconde do Rio Branco 3.070 15.261 358,65 650,25 0,60 0,71 

Minas Gerais 1.537 12.214 278,84 482,04 0,62 0,73 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Trata-se de um município de pequeno porte com padrão de instrução formal inferior à média estadual 

tanto em relação à conclusão do ensino médio quanto superior. 

Tabela 65: Dados de população e nível de instrução para localidades selecionadas, anos 2000 e 2010 

Localidade 
População 

% população 

com ensino 

médio 

% população 

com superior 

Saldo populacional 

potencial sem superior 

2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 2.000 2.010 

Visconde do 

Rio Branco 32.598 37.942 20,35 28,45 4,98 8,81 5.010 7.452 

Minas 

Gerais 

17.891.49

4 19.597.330 22,71 35,04 6,10 10,57 2.971.777 

5.671.46

7 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 210, IBGE 

Os dados do Censo da Educação Superior (2012), nesse município também não haviam local de oferta 

caracterizado como Núcleo de Ensino a Distância. 

Tabela 66: Dados do ensino superior para localidades selecionadas, 2000 e 2010 

Localidade 
Local de Oferta Matrículas 

Presencial NEaD Totais Ingressantes 

Visconde do Rio Branco 2 0 307 131 

Minas Gerais 15293 345 603548 213657 

Fonte: Censos do Ensino Superior, 2012 
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ANEXO VI – ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO SOBRE MUDANÇA DE 

MANTENÇA 

REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2014, às 16 horas, na sala de reuniões, o Comitê de Gestão se 

reuniu para tratar da mudança da mantenedora e alteração no nome da Faculdade. O presidente do 

Comitê de Gestão, Dr. Walter Teixeira, abriu a reunião informando que no dia 28/11/2014, foi publicado 

no D.O.U. a Portaria 716/2014 do MEC que trata da mudança de mantença da Faculdade que passou a 

ser mantida pela Única Educacional Ltda e não mais pela Fundação Presidente Antônio Carlos. O 

presidente informou também que a mesma portaria publicou a alteração do nome da faculdade de 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga para Faculdade Única de Ipatinga. Diante desta 

portaria o presidente do Comitê de Gestão orientou a todos que, a partir desta data, os nomes da 

Faculdade e de sua mantenedora deverão ser substituídos de forma gradativa e que esta substituição 

deverá ser concluída até o final do próximo semestre letivo, ou seja, 11 de julho de 2015. Esclareceu 

ainda que os novos documentos da Faculdade como, por exemplo, projetos pedagógicos de novos 

cursos, deverão ser elaborados com o novo nome da Faculdade e da Mantenedora atual, ou seja, 

Faculdade Única de Ipatinga e Única Educacional Ltda. Por fim, informou que os nomes da faculdade 

e da nova mantenedora já estão atualizados no sistema e-MEC. Diante do exposto todos devem acatar e 

fazer acontecer as alterações conforme apresentado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião 

e lavrou-se esta ata.  

 

 

 

Walter Teixeira dos Santos Jr 

Presidente do Comitê de Gestão 
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ANEXO VII – MODELO DE ORGONOGRAMA PARA CENTRO UNIVERSITÁRIO 

Reitoria 

Comitê de Ética em 

Pesquisa  
CPA 

Secretaria Geral 
Comitê de Ética em 

Uso Animais 

Pró-reitora 

Administrativa 
Pró-reitora de 

Extensão 
Pró-reitora Acadêmica 

Pró-reitora de Pesquisa 

e Inovação 

Coordenação  de 

Biblioteca 

Gestão de Pessoas 

Tecnologia da 

Informação 

Infraestrutura e 

Apoio 

Coordenação de 

Curso 

Núcleo de Apoio  

Pedagógico e 

Psicopedagógico 

Educação a 

Distância 

 

Núcleo de Estágio e 

Empregabilidade 

Secretaria Acadêmica Biblioteca 


