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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 
1.1 Missão e Visão 

 
Missão: “Gerar e disseminar conhecimento para a sociedade, 

obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, extensão e 
pesquisa, com qualidade.” 

Visão de Futuro: “Tornar-se referência nas atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e prestação de serviços, firmando-se como instituição 
capaz de interagir na busca de soluções para o desenvolvimento do cidadão, 
da sociedade e da região em que está inserida.” 
 
1.2 Histórico de implantação e desenvolvimento da instituição  
 

A Mantenedora do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP é a 
Associação de Escolas Reunidas Ltda. ASSER, CNPJ 51.793.826/000196, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado Com fins lucrativos Sociedade Civil, com 
sede na Rua Raimundo Correa, 1480, Vila Alpes, São Carlos – SP, CEP 
13570-591. Seu Contrato Social está registrado na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo JUCESP sob o número 35 219179769, de 21/06/2004. A ASSER 
é mantenedora, ainda, de outras duas instituições de ensino superior distintas: 
A Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira – ESPF, em 
Porto Ferreira – SP, e a Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio 
Claro – ESRC, situada em Rio Claro – SP. 

Em 1993, pelo processo de nº 23001.000425/93-13, a Associação de 
Escolas Reunidas Ltda. (ASSER) requereu ao MEC, nos termos da legislação 
então vigente, a criação da Universidade Central Paulista, pela via da 
autorização, a partir do Centro de Ensino Superior de São Carlos, que mantém 
na cidade do mesmo nome, na Região Central Paulista. Amparada pela 
Resolução CFE 2/94, a ASSER pleiteou a transformação de seu pedido, para 
criação da universidade, da via da autorização para a via do reconhecimento. O 
processo teve sua tramitação interrompida, pela medida provisória que 
extinguiu o Conselho Federal de Educação. Com o advento da Lei nº 9.131, de 
24 de dezembro de 1995, foi solicitada a continuidade de tramitação do referido 
processo. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e, em seguida, o Decreto nº 2.306, de 
19 de agosto de 1997, vieram alterar o quadro para o credenciamento das IES, 
criando a figura dos centros universitários, ao lado das universidades, com 
graus de autonomia diferenciados. Diante desse novo quadro, após avaliar a 
sua missão e seus objetivos, deliberou-se alterar a sua proposta inicial, 
mudando suas ações para credenciar o Centro Universitário Central Paulista, o 
que ocorreu, por proposta apresentada ao MEC, em junho de 1999. Assim, 
pela Portaria nº 2.148, de 1º de outubro de 2001, publicada no Diário Oficial nº 
190 – Seção 1 de 3 de outubro de 2001, O Centro de Ensino Superior de São 
Carlos foi credenciando como Centro Universitário Central Paulista - UNICEP. 
A transformação do Centro de Ensino Superior de São Carlos em Centro 
Universitário Central Paulista foi mais uma etapa do projeto da ASSER de dotar 
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São Carlos e sua região de uma IES, com autonomia didático-científica, que 
lhe confira condições de aprofundar estudos e investigações de questões locais 
e regionais, a fim de contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentado 
da Região Central Paulista. 

A IES, Centro Universitário Paulista – UNICEP está situada na Rua 
Miguel Petroni, nº 5.111, Loteamento Habitacional São Carlos I, São Carlos – 
SP, CEP 13563-470, e tem como Missão “Gerar e disseminar conhecimento 
para a sociedade, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
extensão e pesquisa, com qualidade”, e como Visão de Futuro “Tornar-se 
referência nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de 
serviços, firmando-se como instituição capaz de interagir na busca de soluções 
para o desenvolvimento do cidadão, da sociedade e da região em que está 
inserida”. 

O UNICEP foi credenciado em 09/12/1974 como Centro de Ensino 
Superior São Carlos, por meio do Decreto nº 75.066, publicado em 10/12/1974 
e credenciado como Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) pela 
Portaria do Ministro de Estado da Educação/MEC nº 2.148, de 1º de outubro de 
2001, publicada no Diário Oficial nº 190 – Seção 1 de 3 de outubro de 2001. 
Em 2012, a IES foi recredenciada pela Portaria do Ministro de Estado da 
Educação/MEC nº 360, de 05/04/2012, publicada no Diário Oficial nº 69 – 
Seção 1 de 10 de abril de 2012 e Credenciada para oferecer Educação a 
Distância por meio da Portaria do Ministro de Estado da Educação/MEC nº 796 
de 11/09/2014, publicada no Diário Oficial nº  176 – Seção 1 de 12 de setembro 
de 2014. Tem atualmente CI 4, IGC 3 e IGC Contínuo 2.8126, conforme 
consulta feita ao sistema e-MEC. 

De acordo com o IBGE, São Carlos tem uma população estimada em 
2015 de 241.389 habitantes e seu IDHM, em 2010, era de 0,805. O 
desenvolvimento socioeconômico do município está diretamente ligado à 
imigração alemã e italiana. Entre 1831 e 1857 são formadas as fazendas de 
café pioneiras, marcando o início da primeira atividade econômica de maior 
expressão em São Carlos. A chegada da ferrovia em 1884 propiciou um 
sistema eficiente para escoar a produção para o porto de Santos e deu um 
grande impulso ao desenvolvimento da economia da região. A ferrovia também 
contribuiu para que a área central da cidade se firmasse como local de 
destaque político e econômico. A presença de imigrantes italianos era tão 
grande que durante as primeiras décadas do século XX, o governo italiano 
manteve um vice-consulado em São Carlos. A crise cafeeira de 1929 levou os 
imigrantes a deixarem a atividade rural, passando a trabalhar no centro urbano 
como operários nas oficinas, no comércio, na prestação de serviços, na fábrica 
de artefatos de madeira e de cerâmica e na construção civil. Os fazendeiros 
aplicavam os lucros obtidos com o café na constituição de várias empresas em 
São Carlos: bancos, companhias de luz elétrica, de bondes, telefones, 
sistemas de água e esgoto, teatro, hospitais e escolas, fortalecendo a 
infraestrutura urbana e criando condições para a industrialização. Com os 
conhecimentos dos imigrantes e com a chegada de migrantes de outros 
centros urbanos nas décadas de 30 e 40, a indústria consolida-se como a 
principal atividade econômica de São Carlos, que chega à década de 50 como 
centro manufatureiro diferenciado, com relevante expressão industrial entre as 
cidades do interior do Estado de São Paulo. 
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O setor industrial desenvolveu-se também a partir de oficinas que 
serviam às plantações de café. A fabricação de máquinas de beneficiamento, 
sapatos, adubos, ferragens, móveis, macarrão e charutos, assim como as 
alfaiatarias, cervejarias, fundições, serrarias, tecelagem, uma indústria de lápis 
e olarias marcam a economia de São Carlos nos anos 30. Nas décadas de 50 
e 60 a indústria solidifica-se com a instalação de fábricas de geladeiras, 
compressores, tratores e uma grande quantidade de empresas pequenas e 
médias, fornecedoras de produtos e serviços. Na segunda metade do século 
XX, a cidade recebe um grande impulso para o seu desenvolvimento 
tecnológico e educacional com a implantação, em abril de 1953, da Escola de 
Engenharia de São Carlos, vinculada à Universidade de São Paulo (USP), e, 
na década de 70, com a criação da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). 

A IES é um Centro Universitário que oferece atualmente 24 cursos 
superiores, sendo 21 cursos de graduação presenciais e três cursos superiores 
de tecnologia, nas áreas de ciências humanas, ciências exatas, ciências 
biológicas e da saúde e ciências sociais aplicadas, além de um curso de 
Licenciatura em Pedagogia na modalidade à distância (Dados da 
autorização: Portaria SERES/MEC nº 729, de 27/11/2014, publicada no Diário 
Oficial da União nº 231, Seção 1, página 29, em 28/11/2014). Os cursos 
presenciais são: Administração (Dados da renovação do reconhecimento: 
Portaria SERES/MEC nº 702, de 18/12/2013, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção I, nº 246, página 120, em 19/12/2013); Arquitetura e Urbanismo 
(Dados da renovação do reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 1.091, de 
24/12/2015, publicada no Diário Oficial da União, Seção I, nº 249, página 27, 
em 30/12/2015); Biomedicina (Dados da renovação do reconhecimento: 
Portaria SERES/MEC nº 819, de 30/12/2014, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção I, nº 1, página 7, em 02/01/2015); Ciências Biológicas 
(Bacharelado) (Dados da renovação do reconhecimento: Portaria 
SERES/MEC nº 1.091, de 24/12/2015, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção I, nº 249, página 27, em 30/12/2015); Ciências Contábeis (Dados da 
renovação do reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 702, de 18/12/2013, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção I, nº 246, página 120, em 
19/12/2013);  Comunicação Social: habilitação: Publicidade e Propaganda 
(Dados da renovação do reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 702, de 
18/12/2013, publicada no Diário Oficial da União, Seção I, nº 246, página 120, 
em 19/12/2013); Direito (Dados do reconhecimento: Portaria do Secretário 
de Educação/MEC nº 612, de 17/03/2011, publicada no Diário Oficial da União 
nº 54, Seção 1, em 21/03/2011); Educação Física (Bacharelado) (Dados da 
renovação do reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 819,  de 
30/12/2014, publicada no Diário Oficial da União, Seção I, nº 1, página 7, em 
02/01/2015);  Enfermagem (Dados da renovação do reconhecimento: 
Portaria SERES/MEC nº 1, de 06/01/2012, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 1, nº 6, em 09/01/2012); Engenharia Agronômica (Dados da 
autorização: Resolução CONSEPE nº 005/2013, de 21/06/2013); Engenharia 
Civil (Dados do reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 71, de 29/01/2015, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, nº 21, página 35, em 
30/01/2015); Engenharia de Computação (Dados da renovação do 
reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 286, de 21/12/2012, publicada no 
Diário Oficial da União nº 249, Seção 1, página 13, em 27/12/2012); 
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Engenharia de Produção (Dados da renovação do reconhecimento: 
Portaria SERES/MEC nº 1.091, de 24/12/2015, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção I, nº 249, página 27, em 30/12/2015); Engenharia Elétrica 
(Dados da renovação do reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 286, de 
21/12/2012, publicada no Diário Oficial da União nº 249, Seção 1, página 13, 
em 27/12/2012); Farmácia (Dados da renovação do reconhecimento: 
Portaria SERES/MEC nº 1, de 06/01/2012, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 1, nº 6, em 09/01/2012); Fisioterapia (Dados da renovação do 
reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 819,  de 30/12/2014, publicada no 
Diário Oficial da União, Seção I, nº 1, página 7, em 02/01/2015); Medicina 
Veterinária (Dados da autorização: Resolução CONSEPE nº 004/2013, de 
21/06/2013); Nutrição (Dados da renovação do reconhecimento: Portaria 
SERES/MEC nº 1, de 06/01/2012, publicada no Diário Oficial da União , Seção 
1, nº 6, em 09/01/2012); Pedagogia (Dados da renovação do 
reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 1.091, de 24/12/2015, publicada no 
Diário Oficial da União, Seção I, nº 249, página 27, em 30/12/2015); Psicologia 
(Dados do reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 245, de 16/04/2014, 
publicada no Diário Oficial da União nº 74, Seção I, em 17/04/2014); Sistemas 
de Informação (Dados da renovação do reconhecimento: Portaria 
SERES/MEC nº 286, de 21/12/2012, publicada no Diário Oficial da União nº 
249, Seção 1, página 13, em 27/12/2012).  São oferecidos também três 
cursos superiores de tecnologia, a saber: Manutenção de Aeronaves 
(Dados do reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 39, de 19/04/2012, 
publicada no Diário Oficial da União nº 77, Seção 1, página 20, em 20/04/2012. 
Homologação pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): Portaria 
ANAC nº 1737/SSO, de 30/08/2012, homologa o Curso de Mecânico de 
Manutenção Aeronáutica Habilitações Célula, Grupo Motopropulsor e Aviônicos 
do UNICEP, publicada no Diário Oficial da União nº 170, Seção 1, página 23, 
em 31/08/2012); Gestão de Recursos Humanos (Dados da autorização: 
Resolução CONSEPE nº 009-A/2013, de 17/12/2013 e Gestão de Tecnologia 
da Informação (Dados da autorização: Resolução CONSEPE nº 007/2013, 
de 21/06/2013). Estão sendo oferecidos, atualmente, 18 cursos de pós-
graduação, a saber: Especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho, Especialização em Nutrição Clínica e Esportiva, MBA em Gestão 
Estratégica de Pessoas, Especialização em Psicopedagogia: Ênfase Clínica, 
MBA em Gerenciamento de Projetos, MBA em Gestão de Tributos, MBA em 
Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental, Especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, Especialização em Formação de Docentes para o 
Ensino em Enfermagem e Saúde, MBA em Gestão, Docência e Novas 
Metodologias, Especialização em Psicopedagogia Clínica, MBA em Gestão de 
Negócios e Marketing, MBA em Gestão de Negócios e Pessoas, MBA em 
Gestão de Negócios e Supply Chain, MBA em Gestão de Negócios e 
Gerenciamento de Projetos, MBA em Gestão de Negócios e Qualidade, MBA 
em Gestão de Negócios e Estratégia Empresarial, MBA em Gestão de 
Negócios e Finanças e Controladoria. O número total de alunos matriculados, 
atualmente, é: graduação: cursos presenciais: 4.459 (quatro mil, 
quatrocentos e cinquenta e nove); curso à distância: 85 (oitenta e cinco). O 
número total de alunos matriculados na pós-graduação é: 438 
(quatrocentos e trinta e oito). Em 2016, os Programas de Extensão envolveram 
1.098 alunos e um público atendido de 114.781 pessoas; neste mesmo ano foi 
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realizado pela IES o Congresso de Iniciação Científica, em sua 18ª edição, o 
Congresso Nacional de Pesquisadores, em sua 14ª edição e o Workshop sobre 
TCC, em sua 11ª edição. A Revista Multiciência, publicada pela IES, está em 
sua 14ª edição, e é classificada pela CAPES como Qualis B. Na Iniciação 
Científica a IES ofereceu, em 2016, (13) treze bolsas PIBIC/CNPq, além de 
bolsas do PROBAIC – Programa de Bolsa Auxílio de Iniciação à Pesquisa 
Científica e outras. 

Desde então, o UNICEP vem implantando cursos graduação e de Pós 
Graduação nas áreas de: Ciências Humanas; Ciências Exatas, Ciências da 
Saúde e Biológicas e Tecnológicas, conforme cronogramas constantes em 
seus PDIs. 

Ao longo dos anos e sempre preocupado com a qualidade de ensino tem 
se observado a valorização dos nossos egressos e, traduzido também, nos 
resultados de suas avaliações externas pelo Ministério da Educação (MEC).  
 
1.3. Objetivos e Metas da Instituição  
 
1.3.1 Descrição dos objetivos e quantificação das metas  
 
a) O UNICEP tem como finalidades e objetivos gerais contidos no Estatuto em 
vigor: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo, propiciando condições de educação ao homem, como 
sujeito e agente de seu processo educativo e de sua história, pelo cultivo do 
saber, em suas diferentes vertentes, formas e modalidades; 
II - formar recursos humanos altamente qualificados nas diferentes áreas de 
conhecimento, preparados para a inserção em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 
III - incentivar, estimular e promover a iniciação e a investigação científicas, 
visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da 
cultura; 
IV - contribuir para a integração do conhecimento humano, estimulando e 
promovendo projetos e programas de ensino e pesquisa de natureza multi e 
interdisciplinar; 
V - promover a divulgação do conhecimento cultural, científico e técnico que 
constitui patrimônio da humanidade e fomentar a difusão do saber por todos os 
meios disponíveis; 
VI - suscitar o interesse pelo permanente aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a sua correspondente concretização; 
VII - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, e prestar serviços especializados à 
comunidade e aos setores produtivos, estabelecendo com eles uma relação de 
reciprocidade; 
VIII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica 
e tecnológica geradas na instituição; 
IX - promover, no exercício de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
o desenvolvimento harmônico e integrado de sua comunidade e da 
comunidade local e regional; 
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X - preservar os valores éticos, morais, cívicos e cristãos, contribuindo para 
aperfeiçoar a sociedade, na busca do equilíbrio e bem estar do homem; 
Xl - ser uma instituição aberta à sociedade, contribuindo para o 
desenvolvimento de todas as faculdades intelectuais, físicas e espirituais do 
homem; 
X – buscar a capacitação de profissionais e a comunidade universitária numa 
perspectiva interdisciplinar, considerando que a dimensão ambiental configura-
se crescentemente como uma questão que diz respeito a um conjunto de 
atores do universo educativo, potencializando o envolvimento dos diversos 
sistemas de conhecimento; 
XI – desenvolver uma política de responsabilidade social sustentada em 
princípios éticos e democráticos concernentes às instituições de ensino 
superior, tais como a promoção do desenvolvimento regional da localidade 
onde está inserida, o incentivo à participação da comunidade e o 
reconhecimento às instituições legítimas de representação da sociedade 
organizada. 
 
b) O UNICEP tem, na vigência do PDI (2017-2021), as seguintes Metas 
Institucionais a serem cumpridas: 
I. Desenvolver um modelo de gestão que tenha como base: 
 A ação cotidiana articulada com a missão institucional;  
 A atuação ativa, orientada para médio e longo prazo, em substituição à 
atuação reativa, que se orienta apenas pelo curto prazo e pelas pressões do 
cotidiano;  
 A clareza do seu papel social;  
 A manutenção de hierarquias descentralizadas que levem em conta os 
interesses dos vários atores inseridos em seu espaço institucional.  
II. Repensar a sua função e identidade no limiar de um novo tempo. Nesse 
caso, torna-se fundamental: 
 A valorização e o incentivo ao desenvolvimento do saber técnico 
vinculado aos valores éticos;  
 A desenvolvimento da sua função crítico-cultural. 
III. Adotar práticas de ensino, pesquisa e extensão que estabeleçam o diálogo 
entre diferentes saberes, que não faça a separação sujeito-mundo, natureza-
cultura. Isso pressupõe: 
 A superação da fratura que envolve ciência-arte-humanidades-
conhecimento da tradição;  
 O reconhecimento de outras formas de saber, o que implica a abertura 
ao outro; a rejeição do caráter único e exclusivo do conhecimento científico; a 
valorização do saber científico e técnico, bem como a revalorização dos 
saberes não científico; a configuração ou multiplicação de saberes, enquanto 
prática do conhecimento no âmbito do ensino superior; a aceitação dos 
múltiplos currículos informais que circulam na instituição.  
IV. Democratizar o acesso sem que isso signifique perda de qualidade. Para 
isso, torna-se significativo: 
 Melhorar as relações instituição de ensino-sociedade, sociedade- 
instituição de ensino;  
 Diversificar e aperfeiçoar as formas de acesso;  
 Enfrentar o elitismo ao adotar currículos flexíveis e que reflitam as 
necessidades da maioria da população. Atenuar a elitização não significa 
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reduzir as exigências acadêmicas, mas introduzir mudanças curriculares e 
promover a organização dos cursos, de forma que aproxime o UNICEP da 
população, privilegiando a qualidade dos profissionais por ela formados.  
V. Prestar contas à sociedade das ações que desenvolve, mediante: 
 A transferência do saber;  
 A prestação de serviços;  
 A elaboração de proposições para o enfrentamento de problemas 
emergentes na sociedade.  
VI. Programar um amplo programa de capacitação acadêmica e ética, de forma 
a assegurar a melhoria do trabalho desenvolvido pelo UNICEP. Isso implica: 
Desenvolver cursos de pós-graduação;  
 Incrementar o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, 
com vistas a intensificar a troca de experiências, a formação e a realização 
conjunta de pesquisas e de projetos na área acadêmica;  
 Incrementar, gradativamente, as metodologias de ensino ativas que 
promovam o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na 
formação integral do educando e na sua formação para o trabalho, nas 
diversas carreiras de nível superior 
 Assegurar uma sistemática de avaliação institucional, interna e externa, 
que contemple dimensões qualitativa e quantitativa, vital para o 
acompanhamento e o aperfeiçoamento do novo modelo de gestão. 
 
1.4 Áreas de atuação acadêmica 
 

Constituem áreas estratégicas de atuação do Centro Universitário 
Central Paulista, adotadas pela sintonia com as necessidades regionais, as 
áreas de: Ciências Humanas, Ciências Exatas, Ciências da Saúde e 
Biológicas, e Cursos Superiores de Tecnologia. Nessas áreas, consideradas as 
diretrizes que emanam de seu estatuto, a instituição desenvolve atividades de: 
de Ensino; de Pesquisa, em especial de Iniciação Científica, e de Extensão. 
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 
2.1. Inserção regional 
 

O município de São Carlos situa-se na região Central do Estado, a qual é 
composta por 26 municípios, que concentram quase um milhão de habitantes 
sendo que São Carlos, Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Porto 
Ferreira são os mais densamente povoados da região. A figura 1 mostra a 
Região Central e suas cidades.  
 

Figura 1. Mapa da região Central do Estado de São Paulo 
 

 
Fonte: Portal Cidades Paulistas (s.d.) 

 
A região apresenta excelentes indicadores econômicos e sociais, 

possuindo uma economia diferenciada com produção tendo entrada nos 
mercados externos. Há uma alta diversificação de atividades em seus 
municípios. As indústrias na região passam pelo setor metalúrgico, 
aeronáutico, agrícola, sucroalcooleiro e agrícola. No setor agrícola há uma 
predominância da produção de cana-de-açúcar e da laranja. Na sequência 
aparece a produção de carne de frango e bovina. Destaca-se que, a 
agropecuária tem importante papel na região, porém esta encontra-se numa 
área de grande importância ecológica, o que requer sistemas de produção e 
técnicas conservacionistas adequadas a sua realidade biofísica.  

São Carlos, estando inserida neste contexto, contribui para o 
desenvolvimento econômico da região e é por ele influenciada, ampliando as 
chances de sucesso dos negócios aqui instalados. Assim, em função do 
crescimento populacional e do acesso ao ensino formal, existe ainda uma 
demanda por vagas no ensino de graduação, uma vez que o mercado tem 
passado por rápidas e intensas mudanças. Sendo assim, há a necessidade de 
formação de um profissional qualificado e em constante processo de 
aprendizagem para atender as necessidades de São Carlos e região.  
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O UNICEP caracterizou-se sempre por sua vocação regional e, ao 
buscar, por meio do conhecimento e da análise das demandas existentes, 
posicionar-se e definir-se como um dos agentes do desenvolvimento local e 
regional, optou por seguir aquela vocação pelo caminho da diferenciação e da 
complementaridade. Ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que os cursos 
foram continuamente aperfeiçoados, o que se traduz nos resultados de suas 
avaliações pelo Ministério da Educação (MEC), a Instituição colocou ênfase 
especial no desenvolvimento das atividades de extensão e de pesquisa. Na 
área de extensão e prestação de serviços, a Instituição procura contribuir com 
os poderes públicos e com a comunidade para a solução de problemas sociais 
e para a promoção da qualidade de vida dos setores mais carentes da 
população, nos planos local, regional e estadual. Atualmente, mais de 80.000 
atendimentos anuais a comunidade de São Carlos e região. 

Quanto às atividades científicas, o UNICEP conta com linhas de 
pesquisa em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e da Saúde. Algumas de 
suas principais linhas de pesquisas tem o apoio financeiro de agências 
governamentais de fomento, como a FAPESP, FINEP e CNPq, evidenciando o 
mérito científico das pesquisas realizadas no UNICEP. Muitas dessas 
pesquisas, principalmente as da área de Ciências da Saúde, mesclam-se com 
as atividades de extensão, promovidas pelo UNICEP, em suas comunidades 
local e regional. No ano de 2010, o UNICEP teve uma importante conquista em 
direção à consolidação e ampliação de suas linhas de pesquisas: a concessão, 
pelo CNPq, de 10 bolsas de Iniciação Científica dentro do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq. Em 2010 foram 
concedidas 12 bolsas. Atualmente temos 13 Bolsas de Iniciação Científica – 
PIBIC/CNPq. Essas concessões são resultado de um conjunto de ações, tais 
como a realização, anualmente, dos Congressos de Iniciação Científica – CIC, 
e o Congresso Nacional de Pesquisadores – CONAPE.  

O UNICEP tem o propósito de intensificar os esforços para ampliar o 
financiamento institucional de projetos de pesquisa, principalmente aqueles em 
parceria com a comunidade. Também tem como objetivo ampliar a concessão 
de bolsas de Iniciação Científica dentro do Programa de Bolsa Auxílio de 
Iniciação à Pesquisa Científica – PROBAIC/UNICEP. Mais ainda, o UNICEP 
empenha esforços para buscar, entre as agências de fomento à pesquisa, 
recursos para ampliar a quantidade e principalmente a qualidade das atuais 
linhas de pesquisa. O UNICEP também mantém uma busca permanente por 
parcerias com vários setores da comunidade, tanto científica como empresarial, 
para que a cooperação mútua possa levar à produção de conhecimento, à 
resolução de problemas e à integração maior entre instituição e comunidade. 
Atualmente o UNICEP tem parcerias com Instituições de Ensino Superior e 
Empresas Nacionais e Internacionais. Em 2004, o UNICEP obteve o 
credenciamento, junto ao CNPq, para proceder a importação de bens 
destinados à pesquisa científica e tecnológica. Em 2004 e 2005 obteve, 
respectivamente, a sua inclusão no Diretório de Instituições (DI) e no Diretório 
de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq. Atualmente, a conta com 16 grupos 
de pesquisa cadastrados. Mantém a Revista Multiciência, que é uma 
publicação científica, voltada para a difusão de conhecimento na forma de 
artigos originais. A Revista Multiciência tem se aprimorado ao longo das várias 
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edições e hoje já é indexada e classificada pelo sistema Qualis da Capes, 
tendo obtido a classificação Qualis B. 
 
2.2 Politicas, Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que 
norteiam as práticas acadêmicas institucionais. 
 

O UNICEP desenvolve suas atividades com o objetivo de garantir uma 
formação superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo com as 
exigências do Ministério da Educação, do mercado de trabalho e da sociedade. 
A Instituição visa à capacitação de profissionais éticos e competentes para o 
desenvolvimento da região, resgatando a compreensão da inter-relação 
humana, na busca sistemática pela excelência educacional, e busca alcançar 
seu objetivo a partir de percepções compartilhadas dos problemas regionais. 
Com base na filosofia dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC’s, 
documentos que fixam os propósitos e metas a serem alcançados durante a 
formação dos estudantes, os critérios norteadores para a definição do perfil do 
egresso pautam-se por uma visão humanista, que internaliza valores como 
responsabilidade social, justiça e ética profissional de maneira a integrar 
produtivamente conhecimentos, competências, habilidades e talentos na 
formação do futuro profissional.  
Os princípios metodológicos estão expressos nos projetos pedagógicos de 
cada curso e refletidos nos Planos de Ensino das disciplinas dos cursos de 
graduação. Em cada Plano de Ensino, o docente responsável por ministrar a 
disciplina deve prever os procedimentos de ensino pertinentes àquela 
disciplina. Entende-se por procedimentos de ensino a identificação das 
técnicas a serem utilizadas no desenvolvimento do conteúdo programático. O 
docente registra no Plano de Ensino as técnicas didático-pedagógicas 
empregadas anteriormente, porém, sem limitar-se a aplicar somente aquelas. 
Assim, as competências e habilidades dos profissionais formados pelo 
UNICEP, devem estar dirigidas à realidade regional a partir de uma estrutura 
curricular aberta e plural. Os conteúdos por disciplina devem contemplar uma 
experiência de aprendizagem que garanta um elevado grau de 
correspondência com o perfil desejado para o formando, tendo como suporte 
uma base comum de formação e a partir dela a complementação de 
conhecimentos necessários à qualificação profissional e o processo de 
desenvolvimento curricular será construído mediante a observação dos 
seguintes princípios: 
 A interdisciplinaridade como princípio didático – interpretação da 
realidade tendo em vista a multiplicidade de leituras, interação de 
conhecimentos, que consiste na observação dos fatos e fenômenos sob vários 
olhares; 
 A flexibilidade na estrutura curricular – compreensão de que o curso é 
um percurso que deverá ser construído considerando todos os saberes e 
conteúdos da vivência e experiência do estudante na busca ativa pelo 
conhecimento; 
 A ética como tema transversal – será considerada como eixo norteador 
do currículo, como eixo transversal, estimulando o eterno pensar, refletir, 
construir; 
 Compreensão da diversidade cultural e pluralidade dos indivíduos – 
aceitar a dimensão de único de cada ser humano e sua multiplicidade interior; 
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 Sólida preparação do profissional para o exercício da prática do trabalho, 
da cidadania e da vida cultural; 
 Compreensão da graduação como uma das etapas no processo de 
formação continuada, a ser consolidada através do ensino, da pesquisa e da 
extensão; 
 Capacitação profissional e avaliação permanente – o processo de 
reestruturação curricular deverá estar associado a um programa de 
capacitação docente e a um projeto de auto-avaliação institucional. 
 

2.2.1. Princípios filosóficos 

 
O UNICEP se propõe à prática do ensino, pesquisa e extensão com 

sólidos fundamentos filosóficos que norteiam sua ação. Consciente de que toda 
a filosofia possui, a priori, pressupostos epistemológicos o UNICEP firma‐se em 
princípios e valores presentes no século XXI que exigem de seus 
cidadãos/profissionais conhecimentos e saberes que desafiam a sociedade e, 
em especial, as instituições especializadas no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Baseada nesses princípios e valores o UNICEP desenvolve nos seus 
cursos 

de raciocínio e ação. Assumimos, portanto, que os pontos a seguir são 
fundantes para a consecução das práticas acadêmicas da instituição: 

1. Não existe neutralidade, quer científica, quer filosófica. A prática do 
ensino requer uma filosofia de educação, que, por sua vez, exige ideias, 

métodos e valores e se orienta para um ideal na educação. Por trás 
disso, e 

influenciando cada escolha que se faz, está uma concepção de vida, de 
mundo, do ser humano, que por fim irá determinar o método. 

 O educador Paulo Freire confirma a impossibilidade da neutralidade 
afirmando que todo processo educacional é também um momento de 
intervenção (FREIRE, 2008, p. 111)1. Estar no mundo sem fazer ciência e 
filosofia é impossível. Isto implica no entendimento de que todo o 
desenvolvimento cognitivo, desde a filosofia particular de vida do indivíduo, 
passando pela sua concepção a respeito da natureza do ensino, do professor, 
da aprendizagem, do papel do aprendiz e tudo que está envolvido no processo 
educacional e, de maneira específica, a teoria de aprendizagem, carrega os 
traços da filosofia escolhida como fundamento. 

2. Os quatro pilares da educação, por exemplo, apresentados no 
Relatório da Comissão Internacional para a Educação no Século XXI, sob a 
coordenação de Jacques Delors2 (1996) são: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 
ser; podem ser tomados tanto de uma perspectiva puramente humanista, 

                                                           
1 FREIRE, Paulo. A pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 
2008. 

2 DELORS, Jacques. Educação: Um Tesouro a Descobrir. UNESCO, MEC. São 
Paulo: Cortez Editora, 1996. 
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como, pela busca de um conhecimento do eu, que proporciona a base para a 
amplitude do saber. 

O dilema que enfrentam os docentes, diante dos desafios acima, é a 
tensão entre o “cumprimento do programa” e a necessidade de 
aprofundamento das questões de formação. É a tensão entre a quantidade do 
conteúdo das informações e a qualidade da formação pedagógica. É a tensão 
entre uma “grade” curricular em processo constante de definição e o sucesso 
na formação de habilidades e competências dos profissionais. Nessa 
perspectiva, o ensino será compreendido numa relação íntima e dialética com a 
aprendizagem, como as duas pontas de um bastão, que, mesmo cortado ao 
meio, ainda terá duas pontas.  
 

2.2.2. Princípios técnico‐pedagógicos 

 
2.2.2.1 Abordagem pedagógica 
 

A organização dos princípios pedagógicos do UNICEP é fundamentada 
em uma definição ampla de currículo. Nesta visão, tudo que a instituição 
propõe como programa de desenvolvimento, de maneira sistematizada e 
coerente, todas as experiências de aprendizado incorporadas pelo estudante 
ao participar das atividades e programas, são conceituados como currículo. 
Desenvolver o currículo da instituição é pensá‐lo como um todo, desde os 
conteúdos e disciplinas a serem lançados e estudados, até pela forma como os 
docentes deverão agir pedagogicamente para que os conteúdos sejam 
ministrados e aprendidos. Além disso, é fundamental considerar‐se o modo 
como os docentes constroem sua formação, a fim de que possam contribuir 
para o processo de ensino e aprendizagem não só nos limites da sala de aula, 
mas além dela. 

A abordagem pedagógica do UNICEP não é centrada em conteúdos, 
nem nas experiências dos estudantes, como também, não é uma abordagem 
centrada no desempenho e na pessoa do professor. Podemos considerá‐la 
uma abordagem interacionista, pois tem como ênfase um trabalho pedagógico 
com os conhecimentos específicos das diversas áreas de formação, que 
considera os processos que levam os estudantes a alcançarem os resultados 
de desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal, favorecendo a 
progressão de novos conhecimentos dentro de cada área. 

A abordagem exige que o docente parta de conhecimentos cotidianos 
dos estudantes, aprofunde os conceitos teóricos e científicos com eles e 
busque como resultado o desenvolvimento de competências, habilidades e 
atitudes no estudante ao longo do curso. 

Buscar o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes não 
pode ser concebido como um esvaziamento do conteúdo, em favor de um 
trabalho centrado nas experiências e nos desejos dos estudantes. Por sua vez, 
o conteúdo também não pode ser concebido como um instrumento de 
motivação da aprendizagem do estudante. Pelo contrário, o conteúdo a ser 
trabalhado deve ser considerado como um conjunto de conceitos teóricos, 
sistematicamente relacionados, concebidos com base no conhecimento 
acumulado pelos pesquisadores da área ao longo da história. Assim 
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considerado, o conteúdo disciplinar é fortalecedor da capacidade de 
organização hierárquica dos conceitos e do pensamento dos estudantes, bem 
como de suas habilidades de lidar com ele nas situações cotidianas, tanto 
técnicas, acadêmicas, como éticas. 

Assim, tanto o conteúdo como as práticas pedagógicas, aspectos 
distintos na sua concepção, mas complementares no âmbito da escola, são 
muito importantes. As práticas pedagógicas no currículo não são mais 
importante do que os conteúdos, mas são fundamentais para o melhor 
aproveitamento do estudante no processo do ensino e da aprendizagem. 

Nessa concepção pedagógica, com seus respectivos pressupostos, e 
considerando os princípios que norteiam as Diretrizes Curriculares Nacionais e 
respectivos marcos regulatórios propostos pelo MEC, foi definida a visão 
institucional da IES a respeito da elaboração dos Projetos Pedagógicos de 
Cursos. Essas diretrizes foram amplamente expostas e discutidas em todas os 
cursos e serviram de base para o PPI. 

A partir dessa abordagem de caráter interacionista, o UNICEP incentiva 
o protagonismo estudantil no processo do ensino e da aprendizagem. O que se 
propõe ao estudante, inclusive no âmbito das Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN), é que seja ativo no desenvolvimento das habilidades, competências e 
atitudes que o conteúdo demanda. As metodologias de ensino devem favorecer 
esse protagonismo, utilizando‐se de técnicas consideradas ativas, como 
pesquisa, resolução de problemas, estudos de caso, entre outras que poderão 
ser desenvolvidas. Essa abordagem pedagógica cria condições para o 
desenvolvimento da capacidade do estudante de “aprender a aprender”, 
incentivando‐o à busca de informação e da formação continuada exigida para a 
sua atuação na sociedade. 

Nessa perspectiva de currículo de engajamento, a abordagem 
pedagógica adotada pela Instituição orienta o docente na sala de aula, ou fora 
dela, quanto ao aprofundamento de questões como a interdisciplinaridade, bem 
como para o desenvolvimento de atividades de síntese e integração de 
conhecimento na promoção da formação do estudante. 
 
2.2.2.2 Politicas de Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 
 

Tanto a interdisciplinaridade, quanto a transdisciplinaridade ocorrem no 
sujeito, no docente e no estudante e surgirão a partir das possibilidades 
concebidas no âmbito dos processos de ensino e de aprendizagem. Quanto ao 
professor, que domina a disciplina, que entende profundamente as hierarquias 
conceituais nela presentes e que adota processos de ensino planejados e 
intencionais, cabe atravessar fronteiras das disciplinas e encarar a 
complexidade da realidade do pensamento pontual. Aos estudantes cabe o 
desafio de romperem, invadirem e mesclarem essas fronteiras na busca de 
soluções às questões postas pelos problemas do cotidiano e das áreas de 
saberes diversos. 

Objetiva‐se, assim, que os projetos pedagógicos dos cursos do UNICEP 
garantam a possibilidade de o estudante movimentar‐se entre as várias áreas 
dos saberes, buscando as interlocuções e as complementações de sua 
formação. Assim, os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) têm a liberdade 
para inovarem e usarem a criatividade nas sugestões de alterações dos PPCs 
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vigentes com base na legislação vigente e na elaboração de novos Projetos 
Pedagógicos de Cursos (PPCs), com base na legislação vigente. 

Alguns procedimentos são importantes para que se possa ser 
bem‐sucedido no desenvolvimento de uma organização curricular inovadora e 
do protagonismo estudantil. Uma das orientações para isso é a ênfase que as 
próprias DCN colocam na redução do tempo que o estudante passa dentro de 
uma sala de aula. Consequentemente, as atividades complementares são 
consideradas de fundamental importância no desenvolvimento do currículo e 
exigem, da parte do estudante e da Instituição de Ensino Superior, 
sistematização e organização para seu cumprimento. 

As atividades de síntese e integração de conhecimentos são também 
oportunidades tanto para o desenvolvimento do protagonismo estudantil como 
para o estímulo à interdisciplinaridade. 

Por intermédio não apenas do Trabalho de Conclusão de Curso, como 
também por meio de outras atividades de síntese, o estudante poderá 
atravessar as fronteiras de disciplinas específicas dentro de sua área de 
formação e até vizinhas e complementares à sua área de formação, fazendo as 
sínteses de saberes. 

Essa mobilidade e flexibilidade na construção do currículo do estudante 
possibilita uma formação profissional generalista e adaptável a situações novas 
e emergentes, sem abrir mão da fundamentação técnica e teórica de sua área 
de formação. 

Para se atingir os objetivos de sua atuação na área de Ensino, de 
Pesquisa, em especial de Iniciação Científica, e de Extensão, o UNICEP 
declara, em acordo com os aspectos gerais da maioria das Diretrizes 
Curriculares Nacionais que objetiva formar profissionais com: 

• formação generalista, humanista e reflexiva; 
• visão do seu contexto socioeconômico e cultural; 
• preocupação ambiental; 
• visão crítica, criativa e empreendedora; 
• competências e habilidades, explicitadas no PPC, requeridas para o 

exercício profissional; 
As Diretrizes Curriculares apresentam uma clara e explícita articulação 

entre os elementos de competências, habilidades e atitudes, as estratégias de 
ensino e aprendizagem e os esquemas de avaliação. Assim, alguns 
paradigmas quanto aos processos usuais de avaliação precisam ser 
reformulados e pensados em função dos resultados almejados. A avaliação 
precisa ser formativa e emancipatória, com instrumentos de avaliação 
diversificados, usados como balizas para o docente e para o estudante 
reformular seus processos de ensino e aprendizagem. Mais uma vez, isso não 
deve desconsiderar o momento de síntese e fechamento de processos 
avaliativos, ou a avaliação somativa, com aferição periódica, mas que também 
deverá servir ao processo com elementos para reflexão. 

Assim sendo, o UNICEP entende que o modo como o docente 
desenvolve o processo de ensino e aprendizagem permitirá o desenvolvimento 
do estudante. O Docente, o conteúdo e o estudante desempenham papeis 
fundamentais e complementares. 

Saber ensinar, saber fazer o outro aprender é importante no 
desempenho da docência. 
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A seguir, são apresentadas as políticas que sustentam a organização 
didático‐pedagógica do UNICEP, quanto ao ensino, à pesquisa, em especial de 
Iniciação Científica e à extensão.  

Esse PDI foi desenvolvido tendo por base os pressupostos pedagógicos 
apresentados e os princípios filosóficos das DCN e da Missão e Visão do 
UNICEP, que podem ser apresentados em alguns pontos que foram 
norteadores de todo o projeto: 

• valorização da formação básica; 
• valorização de atividades de síntese e integração de conhecimentos; 
• incentivo à pesquisa e à extensão universitária; 
• valorização da inovação tecnológica; 
• incentivo ao uso de novas metodologias; 
• ênfase da necessidade de reduzir o tempo em sala de aula com 

atividades complementares; 
• valorização de atividades que desenvolvam o empreendedorismo; 
• valorização e incentivo ao protagonismo estudantil; 
• valorização do conjunto de conceitos que desenvolvam uma visão geral 

de aspectos sociais, políticos, econômicos e ambientais; 
• flexibilização curricular; 
• incentivo à internacionalização; 
• revisão periódica do PPC. 

 

2.2.3. Organização Didático‐Pedagógica da Instituição 

 
O UNICEP, conforme já afirmado, é uma instituição de tradição e 

pioneirismo. Assim, valorizando suas tradições, busca também inovar, 
questiona suas práticas para constantemente fundamentá‐las nos princípios já 
declarados e na contínua atualização metodológica, mobiliza a busca por 
alternativas diferentes no enfrentamento dos problemas cotidianos, promove a 
aprendizagem de seus participantes, estimula a aprendizagem em equipe. 

Qualquer que seja a inovação, esta não começa do zero, mas parte da 
história, das relações e dos trajetos em que determinada prática está inserida. 
Dessa forma, o UNICEP tem planejado, discutido e sistematizado seu plano de 
trabalho pelo processo de construção deste PDI até o desenvolvimento dos 
Projetos de Curso. Além disso, entende que a inovação deve envolver os 
atores da IES num processo de colaboração e comprometimento com esses 
planos e construções. Assim se procede ao planejamento de práticas 
inovadoras em diversos setores de sua atuação. 
 
2.2.3.1. Criação de cursos 
 

Ao longo dos próximos anos, o UNICEP propõe‐se a criar novos cursos 
que atendam às demandas e necessidades da sociedade e que sejam 
consonantes com os princípios e as orientações estabelecidas e declaradas 
neste PDI. Esses cursos serão criados de acordo com os estudos e projeções 
regionais e nacionais. Ainda, considerando a necessidade do país de aumentar 
a oferta de ensino de qualidade, cursos tecnológicos e de bacharelados em 
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EaD serão criados, considerando estudos e disponibilidade de implantação de 
polos. Os cursos tecnológicos serão criados como maneira de atender à 
necessidade de formação de profissionais para ingresso mais rápido no 
mercado, sem abrir mão do estímulo à formação integral da pessoa e 
mantendo o estímulo continuado em cursos de bacharelado e pós‐graduação. 
 
2.2.3.2 Flexibilização curricular 
 

A flexibilização curricular é garantida por lei. O Plano Nacional de 
Educação (Lei nº 10.172 de janeiro de 2001) prevê diretrizes curriculares que 
“assegurem a necessária flexibilidade e diversidade nos programas oferecidos 
pelas diferentes instituições de ensino superior, de forma a melhor atender às 
necessidades diferenciais de suas clientelas e às peculiaridades das regiões 
nas quais se inserem”. 

Há também pareceres do CNE (nº 776/97 e nº 583/2001) que defendem 
flexibilidade na organização de cursos, para atender à crescente 
heterogeneidade da formação inicial e às expectativas e interesses dos sujeitos 
que fazem a educação. Defendem também a revisão dos cursos que, 
burocratizados e fragmentados, revelam incongruência com as tendências 
contemporâneas para uma boa formação na graduação, como etapa inicial da 
formação continuada. 

Assim o UNICEP busca ampliar a flexibilidade curricular como prática 
pedagógica que favorece o desenvolvimento da autonomia do estudante e a 
sua formação interdisciplinar e integral. Essa flexibilização implica rever as 
disciplinas, buscando aspectos transdisciplinares, integradores e organizações 
curriculares que favoreçam a interdisciplinaridade. Também impõe que se 
articule, no processo de formação do estudante, maior comunicação e 
permeabilidade entre diferentes cursos, buscando eixos comuns e disciplinas 
que permitam a formação ampla dos universitários, com mobilidade entre 
cursos. A integração entre cursos por meio de eixos temáticos comuns é uma 
prática que estimula a mobilidade do estudante no Centro e favorece sua 
formação interdisciplinar. 

Na “sociedade do conhecimento” uma das habilidades exigidas é a de 
trabalhar em grupo, pensar coletivamente, com pessoas que apresentam 
pontos de vistas e conhecimentos diferenciados. Acreditamos que favorecer a 
convivência entre estudantes de diferentes áreas do saber, por meio de 
disciplinas que tenham um eixo comum, é uma forma de desenvolver essa 
habilidade. Uma exigência que se faz para a inserção social dos cidadãos é o 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao empreendedorismo, incluindo 
no currículo projetos e/ou disciplinas que estimulem o espírito empreendedor. 

Nessa perspectiva, também se busca ampliar a integração entre a 
graduação e a pós-graduação. 

Esta deverá ocorrer não apenas por intermédio de docentes que 
lecionem em ambos os níveis de ensino, mas também pela participação de 
estudantes em grupos de pesquisa da pós‐graduação e até na possibilidade de 
o estudante frequentar aulas de determinadas disciplinas da pós‐graduação, 
conforme cada curso regulamentar. 
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2.2.3.3. Desenvolvimento dos currículos 
 

As inovações devem abranger também os princípios metodológicos 
adotados pelos docentes e declarados nos Projetos Pedagógicos de Curso, 
buscando a excelência nos processos de ensino e aprendizagem. Entendemos 
que já avançamos para o que se intitula de sociedade contemporânea, que lida 
com um fluxo de informações e produção de conhecimento veloz e complexo. 
Ensinar nessa sociedade envolve uma característica de ensino e aprendizagem 
diferenciada. Trabalha‐se com aspectos cognitivos que envolvem pesquisa, 
produção coletiva de conhecimento, habilidades e competências de solução de 
problemas, disposição para o risco, competência para interagir com as 
mudanças e para a busca do aperfeiçoamento constante. Isso exige que os 
docentes organizem suas aulas considerando as competências da profissão e 
da área em que estão atuando e ensinando. O estudante deverá mobilizar 
habilidades e articulá‐las com conhecimentos, conceitos específicos e alcançar 
competências necessárias para atuar nessa sociedade. 

Nessa direção, o UNICEP tem investido em práticas de planejamento e 
discussão sobre a função dos Planos de Ensino e sobre a organização das 
aulas, de forma a articular objetivos voltados para a aprendizagem dos 
estudantes nas dimensões conceituais, de habilidades e atitudes, com as 
estratégias de ensino‐aprendizagem e os processos de avaliação desses 
objetivos. 

A avaliação é também um processo de formação de perfil de estudante. 
O UNICEP objetiva formar o estudante para que seja autônomo em relação aos 
seus posicionamentos diante da sociedade, responsável diante dos resultados 
de suas ações, pautando‐se sobre valores cristãos e universais e sobre 
conteúdos pertinentes à sua área de atuação. Assim, a IES entende ser 
importante adotar processos de avaliação da aprendizagem que promovam o 
pensamento crítico e independente, ou seja, uma avaliação emancipatória e 
continuada. 
 
2.2.3.4. Formação continuada dos docentes 
 

Para manter e incentivar uma prática que alcance esses objetivos 
inovadores e que reflita a excelência do ensino, envolvendo e contagiando a 
todos, o UNICEP busca ampliar a formação continuada dos docentes que nela 
atuam por meio de cursos de especialização para os docentes da Instituição. 
Além da oferta, espera‐se que o próprio docente busque seu aperfeiçoamento 
em suas respectivas áreas. 

Para tanto, pretende criar uma política de incentivo à docência, através 
de concursos para a socialização de “boas práticas de ensino”, de maneira a 
estimular os docentes do UNICEP a desenvolverem novas metodologias e 
reflexões sobre currículo, práticas pedagógicas, aprendizagem, avaliação e 
outros aspectos da docência no ensino superior. Será organizado um edital, 
que contemple as regras de um concurso, com premiação, para incentivar a 
elaboração de projetos inovadores e significativos para a formação dos 
profissionais. 

Valorizar, portanto, a busca de aperfeiçoamento e excelência no 
exercício da profissão do ensino. No Centro, dá‐se ênfase a atividades e 
eventos de reflexão e formação continuada dos docentes e todo o pessoal que 
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lida com os estudantes, na compreensão de que a IES é uma comunidade de 
aprendizagem. Para tanto, a própria Instituição proporá e oferecerá espaços e 
mecanismos para esse desenvolvimento profissional.  

Além disso, tem como meta instalar um programa permanente de 
formação de grupos de estudo e discussão sobre assuntos relacionados à 
docência e metodologias de ensino.  
 
2.2.3.5. Projetos pedagógicos 
 

O UNICEP tem como meta manter uma política de acompanhamento e 
revisão continuada de Projetos Pedagógicos de Curso que contemplem 
diretrizes pedagógicas específicas para o desenvolvimento de competências e 
habilidades, e que atendam ao perfil desejado dos egressos, às Diretrizes 
Curriculares Nacionais e aos Marcos Regulatórios fixados pelo MEC, bem 
como às peculiaridades regionais, além dos princípios e valores declarados no 
PDI. 

A organização da matriz curricular deverá favorecer oportunidades para 
que o estudante possa buscar diversificar sua formação demandando 
componentes curriculares em cursos diversos e complementares ao que está 
realizando. 

Considerando as transformações na organização do ensino superior no 
Brasil, a dinâmica do conhecimento científico e tecnológico, as eventuais 
adequações da estrutura administrativo-pedagógica do UNICEP e, sobretudo, a 
contínua necessidade de atualização das práticas de ensino, da pesquisa e de 
conteúdos nas disciplinas de todas as áreas, será levado a efeito, para o 
período 2017 a 2021, um processo contínuo de revisão dos Projetos 
Pedagógicos de Curso. 

Nesse processo devem ser considerados, principalmente, os seguintes 
elementos: 
1. Histórico do curso e da instituição. 
2. Condições objetivas de oferta e a vocação do curso. 
3. Objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social. 
4. Perfil profissional desejado e competências e habilidades gerais e 
específicas pretendidas. 
5. Carga horária dos componentes curriculares, complementares, de integração 
de conteúdos e extracurriculares da integralização do curso. 
6. Aspectos metodológicos do processo de ensino‐aprendizagem (execução 
curricular e processo de avaliação do estudante). 
7. Estratégias de flexibilização curricular que envolvem: 

• estratégias de internacionalização (estímulo e apoio para o estudante 
cursar disciplinas no exterior, podendo integrá‐las ao seu currículo); 

• estratégias de interdisciplinaridade (integração curricular de disciplinas 
cursadas pelo estudante fora do curso ou até da IES); 

• estratégias de integração com a pós‐graduação (permitir ao estudante 
de graduação que curse disciplinas de pós‐graduação ou que participe 
de grupos de pesquisa). 

• Políticas Institucionais de Apoio Discente. 
8.  Políticas de ética em pesquisa. 
9.  Políticas Institucionais de Apoio Docente. 
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10. Políticas de Comunicação Institucional. 
11. Políticas em EaD no ensino presencial. 
12. Políticas institucionais de educação ambiental, socioeducacional e de 
respeito à diversidade no contexto do ensino, da pesquisa e da extensão. 
13. Estrutura curricular (disciplinas com ementas, créditos, cargas horárias, 
teóricas e práticas, bibliografia básica e complementar): 

• atividades complementares (mecanismos de planejamento e 
acompanhamento das atividades, oferta regular de atividades pela IES, 
incentivo à participação fora do UNICEP,  monitorias, atividades de 
extensão e outras atividades empreendedoras, visitas técnicas etc.); 

• estágio supervisionado e práticas de ensino (mecanismos de 
acompanhamento e cumprimento das atividades, formas de 
apresentação dos resultados, relação estudante/orientador, participação 
em atividades internas e externas); 

• atividades de integração e síntese de conhecimentos: Trabalho de 
Conclusão de Curso (mecanismos de acompanhamento e cumprimento 
do TCC e meios de divulgação); 

• mecanismos e programas de Iniciação Científica e Tecnológica; 
• projetos de extensão. 

15. Articulação da autoavaliação do curso com a autoavaliação institucional. 
 

Com vistas ao contínuo aperfeiçoamento e aprimoramento dos cursos 
oferecidos, os Núcleos Docentes Estruturantes deverão se reunir 
bimestralmente para a elaboração e acompanhamento da implantação dos 
projetos pedagógicos dos Cursos pretendidos neste PDI. 

Os projetos deverão ser avaliados periodicamente para permanecerem 
adequados às diretrizes curriculares nacionais, ao perfil profissional desejado e 
às características locais, regionais e nacionais. 
 
2.3 Políticas de Ensino 

2.3.1 Práticas pedagógicas da IES 

 
O UNICEP reuniu sua equipe de gestão e docentes para discutir e 

construir os PPC, definindo as diretrizes pedagógicas básicas, a partir das 
orientações pedagógicas gerais que são preconizadas no PPI e neste PDI. Os 
cursos de graduação do UNICEP, tanto os presenciais, quanto o a distância, 
desenvolvem um trabalho que confirma os valores de formação integral do 
homem, confirmam os valores bíblicos e cristãos de que o homem é uma 
criatura que deve se responsabilizar pelos seus atos, deve agir com 
responsabilidade e com princípios de sustentabilidade no uso de recursos da 
natureza e que deve agir em direção ao outro, com respeito e valorização pelo 
outro como criatura semelhante a si. Nessa direção, os princípios filosóficos do 
UNICEP estão em consonância com os quatro pilares da educação 
desenvolvidos por Jacque Delors e sua equipe e divulgados pelo relatório da 
Comissão Internacional para a Educação no Século XXI para a UNESCO 
(1996): aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender 
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a ser. Assim, as práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes do UNICEP 
devem considerar as metodologias de ensino ativas que promovam o 
desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na formação 
integral do educando e na sua formação para o trabalho, nas diversas carreiras 
de nível superior. 

Outro aspecto importante no desenvolvimento do ensino é a integração, 
simultânea, entre teoria e prática. Isso deve ser revelado desde a proposição 
dos objetivos de aprendizagem que os docentes expressam nos Planos de 
Ensino, de maneira a declararem a inter‐relação de competências e 
habilidades, até o desenvolvimento das atividades de aprendizagem na aula, 
que utilizem estratégias que promovam a articulação entre o saber fazer e o 
saber conhecer do estudante além de desenvolverem atitudes específicas na 
direção do saber ser. Assim, o processo de ensino e aprendizagem ganha 
relevância. O ensino não será centrado no professor, apesar de sabermos que 
é ele que articula inicialmente os saberes e a prática ao planejar sua aula; mas 
não é também centrado no ativismo do estudante. Há uma articulação entre os 
saberes da área, os saberes do docente e as ações do estudante com estes 
saberes no processo de se apropriar e conhecer e de desenvolver suas 
competências. 
 

2.3.2 Políticas de Ensino e ações estratégicas e administrativas para os 
cursos de graduação presenciais e a distância 

 
As Políticas de Ensino e ações acadêmicas - administrativas para os 

cursos de graduação, tendo como base o PDI; o PPI; os PPCs; as avaliações 
externas da instituição e dos cursos e os relatórios circunstanciados da CPA os 
quais apresentam, entre outras, aos gestores os procedimentos e as tomadas 
de decisões para com relação as evoluções das ações acadêmico-
administrativas para os cursos de graduação, com relação aos seguintes 
aspectos: a sistemática de atualização curricular dos cursos implantados; o 
desenvolvimento e a utilização de material didático-pedagógico; a sistemática 
de implantação e a oferta de componentes curriculares na modalidade 
semipresencial, programas de monitoria, atividades complementares, estágios 
supervisionados. 
 

2.3.3 Sistemática de seleção de conteúdos e atualização curricular para 
os cursos de graduação presenciais e a distância: competências e 
habilidades 

Para alcançar o perfil profissional delineados, nos Projetos Pedagógicos 
dos Cursos, devem ser selecionados conteúdos que favoreçam o 
desenvolvimento de competências e habilidades nos estudantes, e devem ser 
selecionadas boas estratégias para que o estudante se aproprie dos conceitos 
e competências necessárias para atuar na área do conhecimento. A seleção 
dos conteúdos passa pelo direcionamento das DCN e das entidades 
profissionais e pesquisadores das várias áreas de conhecimento, que publicam 
em artigos e livros temas relacionados à atuação profissional. 
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As estratégias de ensino devem ser escolhidas a partir do tipo de 
conteúdo a ser trabalhado e devem promover a formação dos estudantes de 
forma que alcancem o perfil de egresso desejado. Nesse sentido, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais de todos os cursos têm apontado para um currículo que 
possibilita uma formação profissional generalista e adaptável a situações novas 
e emergentes. Consequentemente, o UNICEP orienta os docentes para que 
desenvolvam um trabalho de articulação entre conteúdos e estratégias 
pedagógicas de forma a favorecer ao estudante o desenvolvimento de 
competências para: 

• reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo em que estiver 
envolvido, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos 
e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo de tomada 
de decisão, com fundamentação ética e responsável; 

• desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional e o meio, inclusive nos processos de negociação e nas 
comunicações interpessoais ou intergrupais; 

• refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, 
compreendendo sua posição e função na estrutura ou sistema sob sua 
responsabilidade, controle e/ou gerenciamento; 

• desenvolver raciocínio crítico e analítico para operar com valores nas 
relações formais e causais entre fenômenos característicos de sua área 
de atuação, expressando‐se de modo crítico e criativo diante dos 
diferentes contextos; 

• ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e 
consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 
profissional; 

• desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 
atuação profissional, em diferentes modelos e sistemas, revelando‐se 
profissional versátil; 

• dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação e 
ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da 
natureza dos problemas e na sua resolução; 

• conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando‐lhe a 
leitura crítica de artigos técnico‐científicos e a participação na produção 
de conhecimentos; 

• lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as 
políticas de sua área profissional; 

• atuar em equipe multiprofissional; 
• manter‐se atualizado com a legislação pertinente à sua área profissional;  
•  manter‐se atualizado com a evolução do conhecimento e das práticas 

profissionais em seu campo de atuação, através do envolvimento com a 
formação continuada; 

• dentro da sua área profissional de formação, ampliar a preocupação com 
o desenvolvimento de ações sustentáveis e responsáveis em relação ao 
meio ambiente. 
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2.3.4 Estratégias de ensino para a graduação modalidade presencial e a 
distância: gestão da sala de aula e práticas pedagógicas 
 

A gestão da sala de aula implica na gestão do conteúdo e da forma de 
desenvolvimento do mesmo, na gestão das condutas e de relações 
interpessoais e na gestão da aprendizagem. Nossa prática de gestão prioriza o 
respeito ao ser humano e a responsabilidade pelo uso responsável e 
sustentável dos recursos naturais. O alvo maior é o desenvolvimento do 
estudante e o atendimento às necessidades dele para a aquisição das 
competências necessárias à sua área. Temos que ter clareza de que o objetivo 
da docência é a aprendizagem e o aperfeiçoamento do estudante e dos 
conhecimentos que este tem, é a formação do estudante para melhor atuação 
ética e profissional. Para se atingir este objetivo, o docente deve imprimir 
esforços didáticos para organizar e desenvolver os programas com diversos 
métodos de ensino utilizados para alcançar diferentes modos e estilos de 
aprendizado dos estudantes. Ao assim proceder, o docente terá uma interação 
com seus estudantes e provocará uma interação entre eles, além de se 
relacionar com todos os aspectos administrativos da escola, a fim de que a sala 
de aula tenha um funcionamento adequado. 

No UNICEP, isso é feito de maneira sistemática, envolvendo vários 
setores da Instituição (secretaria, departamento de apoio audiovisual, 
departamento de EaD, manutenção, apoio administrativo, equipe pedagógica) 
para que as atividades curriculares sejam desenvolvidas e o resultado final seja 
alcançado. 
 
2.3.5. Avaliação da aprendizagem 
 

O processo de avaliação deverá fornecer dados para os docentes sobre 
o processo de desenvolvimento das competências propostas para cada 
componente curricular. A avaliação será diagnóstica e formativa na medida em 
que puder auxiliar docente e estudante a fazerem ajustes durante o período de 
aprendizagem. Haverá, a cada semestre, um momento de avaliação somativa, 
em que os resultados serão aferidos e registrados para fins de aprovação. A 
avaliação será realizada por meio de instrumentos diversificados, como 
relatórios, apresentação de trabalhos, trabalhos de equipes, portfólios, provas 
escritas ou orais entre outros instrumentos que se fizerem necessários para a 
verificação do alcance das habilidades e competências, bem como atitudes 
elencadas no Plano de Ensino. A avaliação do processo de aprendizagem está 
disciplinada no Regimento Geral. 

A avaliação da aprendizagem é um processo que realimenta tanto o 
desenvolvimento do estudante como os processos de ensino e aprendizagem 
desenvolvidos pelos docentes, portanto o UNICEP tem como meta desenvolver 
estudos permanentes para o aperfeiçoamento desse processo, aprimorando as 
práticas avaliativas dos docentes e estimulando o uso excelente de recursos 
tecnológicos voltados para esse fim. 
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2.3.6. Estágios supervisionados e prática profissional 
 

Os estágios, em qualquer caso, são supervisionados, acompanhados e 
avaliados por docentes, sob a supervisão da coordenação dos cursos e são 
regulamentados pelo Conselho de Curso. 

As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, serão 
desenvolvidas, preferencialmente, ao abrigo de convênios celebrados, 
resguardados os direitos dos estudantes quanto à segurança e à integridade e 
impedindo o desvio de objetivos e finalidades. 

O estágio supervisionado deve buscar consolidar os seguintes objetivos: 
• proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas 

habilidades, analisar situações e propor mudanças no ambiente em que 
atuar; 

• complementar o processo do ensino e da aprendizagem por meio da 
conscientização das deficiências individuais e incentivar a busca do 
aprimoramento pessoal e profissional; 

• atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida 
profissional, abrindo ao estagiário mais oportunidades de conhecimento 
da atividade de sua opção; 

• facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo 
adequar as atualizações de caráter profissionalizante às constantes 
inovações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão 
sujeitas; 

• incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, 
propiciando o surgimento de novas gerações de profissionais 
empreendedores; 

• promover a integração faculdade/empresa/comunidade;  
• e atuar como instrumento de iniciação científica à pesquisa e ao ensino, 

levando o docente a aprender a ensinar. 
Cada curso tem a autonomia de ter um regulamento para o Estagio 

Supervisionado e a Pratica    Profissional aprovado pelo COSEPE. 
 
2.3.7. Atividades complementares(AC) 
 

As diretrizes curriculares para os cursos de graduação, editadas 
mediante resolução da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação e aprovadas pelo Ministério da Educação, introduzem e tornam 
as atividades complementares obrigatórias. 

As atividades complementares são caracterizadas pelo aproveitamento 
de conhecimentos adquiridos pelo estudante através de estudos e práticas 
independentes presenciais e/ou a distância, tais como monitorias, estágios, 
programas de iniciação científica ou de extensão, voluntariado, estudos 
complementares, cursos realizados em outras áreas afins, participação em 
eventos acadêmicos, científicos ou culturais, viagens, programas de estudos e 
demais atividades pertinentes à formação integral do estudante, sendo 
componente curricular obrigatório. 

São atividades que devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, 
de habilidades, conhecimentos e competências do estudante, adquiridas dentro 
ou fora do ambiente escolar. 
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As atividades complementares terão a coordenação geral exercida por 
professor, designado pela Coordenação do curso. As atividades 
complementares serão definidas de forma ampla e abrangente, de acordo com 
as habilidades e competências e o perfil de egresso que cada curso apresenta, 
de modo a incentivar o envolvimento e a participação do estudante em uma 
gama de atividades amplas e variadas. Nesse sentido, serão priorizadas as 
atividades que tenham vinculação direta com o campo de conhecimento e a 
área de atuação do curso, sem, no entanto, serem desconsideradas as 
atividades que ampliem a cultura geral, o espírito crítico e a consciência 
solidária do estudante. É nossa meta, que cada curso tenha a proposição de 
atividades complementares organizada de maneira clara e acessível aos 
estudantes, e a implantação de um setor, com infraestrutura própria para a 
organização e registro dos comprovantes das atividades realizadas e entregues 
pelos estudantes, facilitando o controle e o acesso a todos. Cada curso tem a 
autonomia de ter um regulamento para a AC aprovado pelo COSEPE. 
 
2.3.8 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
 

A IES considera a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso um 
momento privilegiado da formação do estudante, uma vez que possibilita a 
elaboração da síntese dos conhecimentos adquiridos e do exercício da 
interdisciplinaridade. 

Neste sentido, este PDI estabelece a implantação dos Trabalhos de 
Graduação nos cursos existentes e naqueles pretendidos, sendo o seu 
cumprimento indispensável para a obtenção do respectivo diploma. Para tanto, 
há necessidade de elaboração de norma geral da IES, comum a todos os 
cursos, para a implantação dos Trabalhos de Graduação, sem prejuízo das 
demais disposições pertinentes, particularmente as Diretrizes Curriculares dos 
cursos. Cada curso, respeitando suas DCN, deverá editar suas normas de 
elaboração, acompanhamento, avaliação e divulgação do TCC de acordo com 
as normas gerais do UNICEP. 

Cremos que, como características da formação desejada para o 
estudante egresso do UNICEP deverão ser incentivados os TCC, respeitadas 
as particularidades de cada curso, que tenham aspectos multi e 
interdisciplinares, bem como que os trabalhos apresentem uma visão clara da 
realidade e proponham uma interlocução prática com a mesma, fazendo a 
síntese de conhecimentos teóricos e práticos aprendidos durante o curso. 

Considerando o perfil da Instituição na Pesquisa, em especial de 
Iniciação Científica, os cursos deverão incentivar e direcionar a elaboração de 
TCC que apresentem características de iniciação científica, com a utilização de 
procedimentos pertinentes à metodologia científica. Cada curso tem a 
autonomia de ter um regulamento para o TCC aprovado pelo COSEPE. 
 
2.3.9. Atividades de Monitoria 
 

A Monitoria, nos termos da Resolução CONSEPE nº 006/2009, de 14 de 
dezembro de 2009, é regida por normas e procedimentos que regulamenta o 
Programa de Monitoria de Ensino do UNICEP. 

A Monitoria deve cumprir sua finalidade consoante aos princípios 
norteadores de sua criação legal e as regras institucionais, a saber: 
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• despertar no discente o interesse pela prática pedagógica, nos cursos de 
graduação, no compartilhamento de experiências do processo de ensino 
aprendizagem, de formação integral e autônoma na construção do 
conhecimento e no desenvolvimento de disciplinas práticas, disciplinas 
com um número elevado de estudantes e disciplinas com alto índice de 
dificuldades que geram reprovações, regularmente descritas em projeto 
aprovado pela coordenação, com a devida justificativa da necessidade 
de Monitor; 

• estimular no discente o interesse de continuar com os estudos após a 
graduação, fazendo com que ele seja protagonista de sua história e do 
seu grupo, interagindo para a docência superior; 

• assegurar a transmissão da filosofia educacional e das linhas de 
pesquisa a novas gerações. 

• A Monitoria é exercida, única e exclusivamente, em ambiente acadêmico 
nos espaços do UNICEP ou em áreas afins à atividade, e necessária ao 
cumprimento das atribuições do Monitor. 

• A duração máxima do exercício da Monitoria será de um semestre, 
renovável uma única vez pelo mesmo período, mediante avaliação e 
recomendação do Docente Orientador. 

• Compete ao Monitor, respeitado o projeto de Monitoria, dentre outras 
tarefas designadas pelo Docente Orientador da disciplina: 

• colaborar nas aulas, seminários, eventos científicos e acadêmicos, 
trabalhos práticos e de laboratórios ou ateliês; 

• assistir o docente na orientação de estudantes, esclarecendo e 
auxiliando os estudantes nas atividades realizadas em classe e/ou em 
laboratórios e em pesquisas; 

• selecionar bibliografia e elaborar pesquisas na área da disciplina ou do 
projeto; 

• promover as ações necessárias ao cumprimento e desenvolvimento do 
projeto a que se encontrar vinculado; 

• auxiliar o docente na elaboração de listas de exercícios e trabalhos 
complementares; 

• dirimir as dúvidas dos estudantes quanto aos exercícios e trabalhos 
complementares; 

• dar assistência ao docente na coleta de dados e informações que 
possam contribuir para a elaboração das atividades em sala de aula e 
extraclasse; 

• disponibilizar um horário específico para plantão de dúvidas; 
• apresentar, ao término da Monitoria, relatório das atividades 

desenvolvidas, em que conste avaliação do seu desempenho, da 
orientação recebida e das condições em que desenvolveu suas 
atividades; 

• desenvolver outras atividades inerentes às funções de Monitor, sob a 
orientação do docente a que se vincula a disciplina. 

 
2.3.10 Programa de Desempenho Acadêmico 

 
A partir do segundo semestre de 2012, o UNICEP implantou o Programa 

de Apoio Pedagógico ao Ingressante, que oferece oficinas gratuitas de 
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Matemática e Língua Portuguesa aos estudantes ingressantes da IES. Já 
foram atendidos muitos estudantes. Além das oficinas, é designado um 
docente que fornece orientação pedagógica àqueles estudantes que 
demonstrem dificuldades de aprendizagem. Há, também em andamento, a 
proposta de fornecer plantões online, através de aulas virtuais das principais 
disciplinas, que apresentam um significativo índice de reprovação. As aulas 
virtuais serão estendidas para promover a recuperação dos estudantes em 
horários alternativos, buscando diminuir a evasão discente e proporcionando 
um aprendizado que atenda às necessidades de cada um. 

 
2.3.11. Núcleo de Atendimento Psicopedagógico – NAP 
 

A IES proporciona atendimento psicopedagógico aos seus estudantes e 
docentes, dentro de uma dimensão preventiva, a fim de facilitar o bom 
desempenho acadêmico e de ensino. Para tanto, oferece aos seus estudantes, 
com o apoio da unidade de ensino e prática do Curso de Psicologia, orientação 
preventiva, orientação vocacional e trabalho com grupo de estudantes com 
dificuldades de aprendizagem.  

A meta institucional é conjugar o potencial humano e técnico da área 
acadêmica, em uma perspectiva interdisciplinar e ampliar as atividades de 
atendimento. O Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico - NAP é 
constituído por representantes da área psicológica, pedagógica e da saúde; e 
de forma temporária, por representantes de segmentos que se fizerem 
necessários, determinados pela avaliação das demandas existentes.  

Como função principal, o NAP desenvolve propostas, diretrizes e 
programas destinados à comunidade acadêmica (coordenações de cursos, 
docentes e pessoal técnico administrativo) visando à orientação e ao 
assessoramento quanto às estratégias a serem adotadas. O Núcleo inclui 
ainda outros serviços, como o atendimento prestado com técnicas reparatórias 
e recuperação funcional nas clínicas de Fisioterapia e o atendimento 
nutricional, na Clínica de Nutrição. 
 
2.3.12. Atendimento ao estudante do UNICEP  
 

O UNICEP tem como meta oferecer cinco canais principais de 
comunicação com seus estudantes, que podem ser utilizados oportunamente 
pelo público externo: atendimento presencial, chat, secretaria online, ouvidoria 
e, no futuro, call center. O UNICEP manterá um sistema de agendamento para 
o atendimento presencial em que os estudantes selecionarão data, hora e 
motivo e serão, então, direcionados automaticamente para a pessoa ou setor 
mais indicado para tratar daquele assunto determinado: atendentes de 
secretaria, secretária de coordenação ou coordenador de curso. O estudante 
também poderá, futuramente, ligar para uma central de atendimento (call 
center, que utilizará um sistema para registro de demandas) e fazer 
solicitações sobre a sua situação acadêmica e financeira ou, no caso de um 
candidato ou interessado, buscar orientação e tirar dúvidas sobre a oferta de 
cursos. O mesmo pode ser feito por um canal de chat via web, já disponível no 
Portal do UNICEP e ser recepcionado por uma secretária que presta esse 
atendimento. Ao final de cada atendimento é realizada uma avaliação, onde o 
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estudante, candidato ou interessado responde se ficou Muito Satisfeito, 
Satisfeito ou Insatisfeito com o atendimento prestado.  

As solicitações de documentos acadêmicos são realizadas, através de 
requerimentos abertos pelos estudantes na Secretaria online. Tal procedimento 
foi centralizado na secretária acadêmica, a fim de diminuir o prazo de resposta 
e ter seus fluxos analisados periodicamente.  

O sistema de chat tem um assistente virtual automatizado, que procura 
reduzir o tempo de espera pelo atendimento.  

Um programa de disseminação da cultura de hospitalidade ao estudante 
e prestação de serviços em educação também está sendo desenvolvido. Todos 
os processos que envolvem o estudante terão indicadores de qualidade.  

O Canal de Ouvidoria do UNICEP, criado na gestão do PDI anterior, com 
a finalidade de avaliar e melhorar o atendimento dos serviços prestados, pode 
ser utilizado: para reclamar de qualquer aspecto que seja considerado 
insatisfatório; para sugerir alternativas que possam melhorar o funcionamento 
da IES; para elogiar os aspectos positivos ou para consultar, quando o usuário 
tiver qualquer dúvida sobre os serviços que o UNICEP oferece. 
 
2.3.13. Representação discente  
 

O direito de estabelecer organizações estudantis está assegurado pelo 
Regimento do UNICEP a estudantes regulares, ficando vedadas as atividades 
de natureza político-partidária e a participação em entidades estranhas ao 
propósito do Centro. A estrutura e o funcionamento das organizações 
estudantis são regidas por estatutos próprios elaborados nos termos da 
legislação vigente, respeitadas as disposições do Regimento e do Estatuto do 
UNICEP. As representações eleitas pelas organizações estudantis deverão 
requerer credenciamento junto à Direção, demonstrando haverem sido eleitos 
na forma regimental e legal em vigor.  

Os estudantes podem se organizar em Diretórios e Centros Acadêmicos 
cujas diretorias se constituem por eleição dos próprios estudantes na forma 
regimental e da legislação em vigor, porém a cada ano vem diminuindo o 
interesse pela organização e participação nessa modalidade de representação. 
Quando a representação estudantil está organizada de acordo como previsto 
no Regimento, é garantido o espaço físico para que a mesma possa 
estabelecer suas bases de funcionamento. Os estudantes contam, também, 
com o apoio para divulgação de suas iniciativas e para a participação em 
eventos. A importância desta representatividade tem sido evidenciada pela 
inclusão da participação dos discentes nos colegiados dos cursos, na 
Comissão Própria de Avaliação - CPA Central e pela presença da 
representação estudantil nos órgãos colegiados: CONSEPE e CONSUNI, onde 
é possível consolidar o acesso dos estudantes à Direção e a seus órgãos 
técnicos de decisão para a formalização das propostas que representem o 
anseio dos estudantes no que tange às suas necessidades e interesses 
vinculados à trajetória acadêmica e à inserção profissional. 
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2.3.14. Atendimento aos estudantes com necessidades educacionais 
especiais  
 

Preocupada, ainda, em adaptar-se às normas e princípios que garantem 
os direitos do estudante com necessidades educacionais especiais e, 
sobretudo, em estabelecer uma política institucional, o UNICEP vem também 
desenvolvendo ainda uma série de ações, junto ao COPAPI, Comissão 
Permanente de Apoio às Políticas Institucionais, para manter a qualidade de 
ensino para todos os seus estudantes e, especificamente, assegurar aos 
estudantes com necessidades educacionais especiais as condições 
necessárias para o seu pleno aprendizado.  

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e 
aos dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de 
responder aos desafios de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o 
acesso, mas sobretudo a permanência dos estudantes com necessidades 
educacionais especiais na IES, através de uma prática pedagógica, que esteja 
centrada na aprendizagem desses estudantes.  

Dessa forma, o COPAPI elaborou um documento “Sugestões e 
procedimentos metodológicos para estudantes com necessidades educacionais 
especiais matriculados nos cursos de graduação (bacharelado e licenciatura),  
nos cursos superiores de tecnologia na modalidade presencial e nos Cursos na 
modalidade a distância.”  

Todos os cursos do UNICEP seguem as sugestões e procedimentos 
recomendados nos documentos em questão, buscando criar um ambiente 
educacional que reconheça as possibilidades e as limitações dos estudantes 
com necessidades educacionais especiais, garantindo, assim, a sua plena 
inclusão no processo educativo.  
 
2.3.15. Egressos 
 

O UNICEP implementou um programa de acompanhamento de 
egressos. Ao garantir uma forma de diálogo com os egressos, busca-se ter um 
retorno quanto ao impacto da formação dada pelo UNICEP na vida profissional 
desses sujeitos e fomentar a formação continuada deste público. O programa 
tem como objetivo geral: Desenvolver uma política de acompanhamento dos 
egressos, levando-se em consideração as oportunidades de formação 
continuada, a inserção profissional e a participação na vida institucional. E, 
como objetivos específicos: Manter contato com os egressos da Instituição, 
transformando o UNICEP em um canal aberto e um centro aglutinador das 
ideias. 
 
2.3.16 Inovações significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos 
componentes curriculares 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9.394/96 
– prevê uma flexibilidade curricular em relação: 
a) à organização curricular como reflexo da cultura local, sem perder de vista 
os objetivos e as finalidades da educação nacional; 
b) às peculiaridades de cada modalidade de ensino. 
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A flexibilização do currículo tem por objetivo possibilitar a afirmação da 
cultura local como elemento central da aprendizagem, cujo objetivo da ação 
educativa é a aprendizagem sobre a vida, tendo como valor principal a 
participação do sujeito no planejamento, execução e avaliação das ações 
desenvolvidas.  

O princípio da flexibilização, o qual contempla maior e melhor 
movimentação interna do acadêmico por meio da organização e ampliação de 
atividades, é adotado pelo UNICEP a partir das seguintes ações: 
a) disciplinas optativas; 
b) atividades complementares, de caráter técnico, científico-culturais, 
envolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
c) maior fluidez e dinamização no percurso acadêmico, pela minimização dos 
pré-requisitos;  
d) atividades de intercâmbio e mobilidade acadêmica (permite ao acadêmico 
cursar disciplinas em outros cursos e instituições conveniadas). 
 
2.3.17 Oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos 
 

Adotando o princípio da flexibilidade curricular, a IES busca agregar e 
somar diferentes modalidades de formação acadêmica, procurando construir 
um currículo que atenda não só o crescimento profissional, mas também ao 
desenvolvimento pessoal do estudante.  
 
2.3.18 Avanços tecnológicos 
 

O UNICEP, por meio da reorganização administrativa em torno de uma 
gestão socialmente responsável, busca em um movimento de aproximação da 
academia com a sociedade, romper tradição assistencialista. Destarte, a 
responsabilidade social do UNICEP ultrapassa os princípios da governança 
corporativa e traz para a sala de aula e para os laboratórios a sociedade e suas 
demandas e, por outro lado, levando a academia à interação próxima com a 
comunidade, cria situações de aprendizado e de concepção de ideias, em um 
contexto democrático no qual a educação ocorre contribuindo para a produção 
de capital humano, intelectual e tecnológico do país, direcionados para o 
desenvolvimento sustentável da sociedade. 

As alterações no conteúdo dos cursos no ambiente do ensino e da 
aprendizagem são fundamentais e urgentes para as instituições que almejam 
dar um salto de qualidade nestes novos tempos.  

Investir na atualização tecnológica e na inserção de novas práticas e 
processos, demandados em razão da constante transformação dos paradigmas 
tecnológicos, pode contribuir efetivamente na formação e preparação dos 
profissionais para que atuem nas diferentes áreas de conhecimento. 

À luz deste entendimento, a IES sempre apoiou o desenvolvimento de 
novas experiências de aprendizagem capazes de conectar a instituição com a 
nova realidade local, regional, nacional e internacional. Nesse contexto de 
mudanças de difícil dimensionamento, estão sendo adotadas políticas 
inovadoras para a transmissão e produção do conhecimento, entre as quais, 
destacam-se: 

a) a possibilidade de oferecer nos cursos 20% de sua carga didática na 
modalidade a distância, conforme prevê a PORTARIA nº 1.134, DE 10 DE 
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OUTUBRO DE 2016– MEC, possibilitando, deste modo, que as atuais e novas 
tecnologias de informação e de comunicação possam produzir melhorias 
significativas no que se refere ao processo do ensino e da aprendizagem;  
b) a criação e adequação dos espaços pedagógicos; 
c) a inserção da plataforma D2L nas práticas de ensino presencial; 
d) a implementação de projetos de ensino de graduação concernentes ao 
desenvolvimento de ações inovadoras para o ensino e para a aprendizado;  
e) a realização de eventos relacionados à Inovação Tecnológica. 
 

O UNICEP entende que os avanços tecnológicos contribuem 
essencialmente para aprimorar as políticas e diretrizes pedagógicas e 
corroborar para o incentivo e o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Nesse sentido, os esforços estão direcionados para criação de novos 
cursos, disponibilização de laboratórios e infraestruturas de apoio, além da 
proposição de ações que possibilitem a solidificação da cultura em pesquisa 
científica e tecnológica, propiciando à comunidade acadêmica, meios para 
adquirir competências necessárias para melhorar a qualidade do ensino.  
 
2.4 Políticas de Pesquisa 
 
2.4.1 Histórico e Desenvolvimento 
 

A Diretoria de Pesquisa, por meio do Centro Integrado de Pesquisa 
CENIP – UNICEP, anteriormente denominado Núcleo de Progresso, Pesquisa 
e Qualidade da ASSER, em funcionamento desde 1995, é o órgão responsável 
por todas as atividades de pesquisa, em especial de Iniciação Científica, 
publicações e eventos. Atualmente, tem como diretora a Profa. Dra. Cíntia 
Alessandra Matiucci Pereira, que também responde pela Coordenadoria 
Institucional de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) e pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), além de exercer a função de Editora da Revista Multiciência.  

A Diretoria de Pesquisa, por intermédio do PROESPE – Programa de 
Estímulo à Pesquisa, em especial de Iniciação Científica, coordena e 
acompanha todos os projetos de pesquisa realizados na Instituição, cujo 
objetivo é apoiar a produção do conhecimento científico, contribuindo para a 
consolidação científica da Instituição. O objetivo fundamental nesta área de 
atividade é a institucionalização da Pesquisa, em especial de Iniciação 
Científica, vinculando-a estreitamente ao trabalho didático, à pós-graduação e 
à iniciação científica, mediante a definição, a institucionalização e a 
consolidação de grupos de excelência, além da ampliação dos recursos 
destinados ao desenvolvimento da pesquisa e à elevação do seu nível de 
qualidade. Os projetos de pesquisa que eventualmente envolvem pesquisa 
com seres humanos são analisados, inicialmente, pelo Comitê de Ética do 
UNICEP e, sendo aprovados, são acompanhados, em seus aspectos éticos e 
científicos, por uma coordenação científica.  

O objetivo do UNICEP, por meio do Centro Integrado de Pesquisa 
(CENIP), é apoiar a produção do conhecimento científico, contribuindo para a 
consolidação científica da Instituição, além de incentivar atividades 
empreendedoras. Por conseguinte, buscam-se novos projetos de pesquisa a 
serem desenvolvidos com apoio institucional no tocante à disponibilidade da 
infra-estrutura adequada ao desenvolvimento do projeto de pesquisa. Os 
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objetivos, estratégias, metas e ações referentes às atividades de pesquisa têm 
como elemento de articulação privilegiado o programa de iniciação científica 
que a Instituição mantém há vários anos, sendo entendimento institucional que 
o investimento em pesquisa só terá sentido se contribuir para o 
aprofundamento e a diversificação das atividades de iniciação científica. Por 
intermédio do PROESPE – Programa de Estímulo à Pesquisa, o UNICEP tem 
incentivado cada vez mais os seus docentes e discentes a trilharem com 
sucesso o caminho do ensino e da pesquisa. Como reflexo desse incentivo, 
além da participação de nossos docentes e estudantes em congressos 
externos, realiza-se, anualmente, no UNICEP, o Congresso de Iniciação 
Científica (CIC) e o Congresso Nacional de Pesquisadores (CONAPE).  
 
2.4.2 Políticas de Pesquisa 
 
I. ÁREA ESTRATÉGICA: Centro Integrado de Pesquisa – CENIP 
I.1. Objetivo: Apoio às atividades de pesquisa com recursos para manutenção 
de programas, projetos e grupos de pesquisa 
a) Período Inicial: 2017   b) Período Final: 2021 
c) Situação: Em andamento 
d) Meta: Aumentar os recursos para manutenção dos projetos de pesquisa  
e) Ações: Divulgar entre os pesquisadores da IES que para a obtenção de 
recursos o mesmo deve apresentar o projeto de pesquisa justificando a 
necessidade de recursos. O orçamento deve fazer parte do projeto e também 
deve ser justificado. 
I.2. Objetivo: Incentivo ao desenvolvimento de redes de pesquisas por meio de 
convênios e parcerias, visando o incremento da colaboração científica 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Atualmente alguns cursos têm convênio e parceria com a 
Embrapa. 
c) Meta: Aumentar o número de parcerias de forma a melhorar a colaboração 
científica.  
d) Ações: Estreitar os laços de amizade entre as diferentes instituições 
públicas e particulares de ensino a fim de poder promover o estímulo à 
pesquisa; propiciar contatos entre seus pesquisadores e o desenvolvimento de 
projetos comuns. 
I.3. Objetivo: Implementação de programas de avaliação da pesquisa e 
divulgação da produção científica 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento 
c) Meta: Propor avaliação da pesquisa. Aumentar a divulgação científica 
realizada na IES. 
d) Ações: Aplicar avaliação da pesquisa. Para incrementar a divulgação 
científica, propor aos docentes/orientadores/pesquisadores publicar os 
resultados dos trabalhos de TCC e de pesquisa na Revista Multiciência e nos 
congressos realizados na IES. 
I.4. Objetivo: Apoio à divulgação da produção científica em revistas indexadas 
nacionais e internacionais dentro do padrão de qualidade Qualis/Capes 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Poucos são os pesquisadores que publicam os resultados das 
pesquisas realizadas no UNICEP. 
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c) Meta: Aumentar o número de publicações dos docentes/pesquisadores da 
IES. 
d) Ações:  
1. Divulgar a importância da publicação para a IES e para o currículo do 
pesquisador e dos estudantes envolvidos na pesquisa. 
2. Auxiliar os pesquisadores na escolha de revistas científicas com bom 
impacto acadêmico.  
Melhorar a qualidade dos projetos de forma que os resultados possam ser 
publicados nas revistas científicas.  
3. Orientar os relatores dos projetos PIBIC a incentivar a publicação dos 
projetos avaliados. Esse incentivo pode ser feito na ficha de avaliação que o 
relator preenche ao analisar o relatório parcial e final.  
I.5. Objetivo: Incentivo aos docentes a participarem, como pesquisadores, do 
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Atualmente alguns grupos de pesquisa já estão cadastrados no 
DGP. 
c) Meta: Aumentar o número de grupos cadastrados no DGP. 
e) Ações: Divulgar o Diretório de Grupos de Pesquisa entre os 
pesquisadores/docentes. 
Recomendar que cada orientador que tenha estudante contemplado com bolsa 
PIBIC/CNPq crie um grupo de pesquisa no DGP.  
I.6. Objetivo: Apoio à participação de docentes e estudantes de iniciação 
científica em conferências nacionais para divulgação da pesquisa institucional.  
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento. 
c) Meta: Ampliar a participação de docentes e estudantes em conferências 
nacionais 
e) Ações: Os docentes e estudantes que desenvolvem trabalhos em Iniciação 
Científica são motivados a participarem de congressos científicos na área. Para 
tal, o UNICEP dispõe de auxílio financeiro para motivar a participação. A 
concessão do auxílio é dada após deliberação do Conselho de Curso que 
analisa o trabalho a ser apresentado e o congresso que o estudante pretende 
participar. 
I.7.Objetivo: Integração entre ensino, pesquisa e extensão 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento 
c) Meta: Fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 
e) Ações: Incentivar a elaboração de projetos que integrem as áreas de 
ensino, pesquisa e extensão. 
Incentivar os estudantes a participarem da seleção de bolsas PIBIC/CNPq. 
Incentivar a divulgação dos resultados obtidos nesses projetos no CIC e na 
Revista Multiciência. 
 
II. ÁREA ESTRATÉGICA: Mecanismos de Estímulo à Iniciação Científica  
II.1. Objetivo: Programa de Estímulo à Pesquisa Científica – PEPCI 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento  
c) Meta: Promover a melhor divulgação do programa PEPCI 
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d) Ações: Os projetos podem ser desenvolvidos de forma individual ou 
coletiva, tendo, neste último caso, como coordenador, um dos membros da 
equipe que tenha, no mínimo, a titulação de doutor ou de mestre doutorando e 
apresente produção científica e tecnológica relevante para o projeto a ser 
desenvolvido.  
Como forma de estímulo, o docente pesquisador poderá receber auxílio 
financeiro na forma de horas atividades, 
Para custear pesquisa, o pesquisador pode solicitar auxílio financeiro através 
da apresentação do projeto de pesquisa no qual deve estar anexado o 
orçamento. Esse projeto deverá ser avaliado pelo Conselho de Curso, 
posteriormente pelo CENIP e Direção e então aprovado (ou não) pela 
mantenedora.  
II.2.Objetivo: Despertar a vocação científica entre os estudantes de graduação 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento 
c) Meta: Incentivar novos talentos entre os estudantes de graduação da IES 
d) Ações: O UNICEP mantém uma política de atribuição de bolsas-estágio aos 
estudantes, por meio de descontos integrais ou parciais das mensalidades. A 
contrapartida do estudante traduz-se em estágios internos, realizados junto à 
Biblioteca, ao IP–ASSER, à Empresa Júnior, ao Programa de Recuperação de 
Informações, ao Programa de Informática Educacional, ao Programa Cultura e 
Cidadania e outras atividades de extensão. Esses estudantes são tabém 
incentivados e orientados, com vistas a dedicarem-se a atividades de iniciação 
científica, por meio da realização de pesquisas.  
II.3. Objetivo: Aumentar número de bolsas no Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: O UNICEP tem como meta prioritária a manutenção e ampliação 
da cota institucional de bolsas de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq. Em 
2010, o CNPq concedeu 2 bolsas adicionais para complementar a quota 
existente, totalizando 12 bolsas PIBIC disponíveis para o UNICEP. Em 2013 o 
UNICEP foi contemplada com 13 bolsas, número mantido em 2014, 2015, 2016 
e 2017. 
c) Meta: O UNICEP vem sistematicamente solicitando incrementos na quota de 
bolsas PIBIC/CNPq para atender melhor a demanda de nossos estudantes e 
docentes. 
d) Ações: Incentivar a maior participação dos bolsistas em conferências e 
também na publicação dos resultados das pesquisas. Desta forma, o UNICEP 
passa a ser mais divulgada em âmbito acadêmico e consequentemente facilita 
o processo da solicitação do aumento do número de bolsas.  
II.4. Objetivo: Programa de Bolsa Auxílio de Iniciação à Pesquisa Científica – 
PROBAIC 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento 
c) Meta: Contribuir com a formação de recursos humanos para a pesquisa, 
qualificando estudantes para os programas de pós-graduação e estimulando 
pesquisadores produtivos a envolverem estudantes dos cursos de graduação 
nas atividades científica, tecnológica e artístico-cultural. 
d) Ações: O PROBAIC concede bolsas aos estudantes através de descontos 
nas mensalidades e, mediante solicitação de recursos, possibilita ao estudante 
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a apresentação do trabalho em congressos, visando a integração científica, a 
troca de conhecimentos e o amadurecimento científico e pessoal.  
II.5. Objetivo: Programa de Voluntário de Iniciação Científica – PROVIC 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento  
c) Meta: Contribuir com a formação de recursos humanos para a pesquisa, 
qualificando estudantes para os programas de pós-graduação e estimulando 
pesquisadores produtivos a envolverem estudantes dos cursos de graduação 
nas atividades científica, tecnológica e artístico-cultural. 
d) Ações: Este programa é similar ao PROBAIC, mas não há concessão de 
bolsas. 
Destina-se aos estudantes que, voluntariamente, desejam ingressar na 
pesquisa científica, tendo para isso o apoio institucional, orientação de 
qualidade e adequada. Dentro deste programa, o estudante de iniciação 
científica se habilita à participação em congressos com apoio institucional, 
através da concessão de recursos para inscrição, passagens e estadias. A 
concessão desses recursos está vinculada às normas do programa.  
II.6. Objetivo: Divulgar o Prêmio Mário Tolentino 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento 
c) Meta: Incentivar os jovens cientistas, para que, a cada ano, dêem novos 
passos na busca pelo aperfeiçoamento de seus projetos e pesquisas, sendo 
também uma justa homenagem a um grande incentivador da difusão científica 
e do conhecimento técnico. 
d) Ações:  
Durante os Congressos de Iniciação Científica promovidos pelo UNICEP, são 
premiados os três melhores trabalhos de iniciação científica, por meio do 
PRÊMIO “MÁRIO TOLENTINO”.  
Os trabalhos submetidos ao CIC/UNICEP, na forma de trabalho completo, com 
apresentação oral, são avaliados por uma comissão científica para a atribuição 
do primeiro ao terceiro melhor trabalho apresentado. Outros trabalhos com 
mérito científico recebem menção honrosa pela qualidade do trabalho, 
proporcionando um estímulo adicional.  
 
III. ÁREA ESTRATÉGICA: Veículos de Divulgação da Produção Científica  
III.1. Objetivo: Aumentar o número de trabalhos apresentados no Congresso 
de Iniciação Científica – CIC 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em 2016, foi realizada a 18a edição do congresso, denominado 
18o CIC – “20 anos de Iniciação Científica: quem éramos, quem somos”, 
organizado pelo Centro Integrado de Pesquisa (CENIP) e promovido pelo 
UNICEP.  
c) Meta: Difusão da produção científica dos estudantes universitários 
matriculados em cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior, 
públicas e privadas, nas diversas áreas do conhecimento. 
d) Ações:  
1) Aumentar o interesse dos estudantes em pesquisa – propor aos 
coordenadores que oriente os docentes a trabalhar com artigos científicos em 
sala de aula de forma a mostrar de forma prática a importância da divulgação 
científica em diferentes áreas do conhecimento. 
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2) Sugerir aos docentes que os trabalhos desenvolvidos nas disciplinas sejam 
bem elaborados de forma a poderem ser apresentados no Congresso.  
3) Divulgar aos estudantes que a participação no CIC rende horas atividades. 
4) Propiciar condições físicas e financeira de apoio à pesquisa de forma a 
estimular o maior desenvolvimento de trabalhos práticos que possam ser 
apresentados no CIC. 
Promover nos dias do CIC palestras de interesse discente. Como são dias em 
que há suspensão das aulas, há espaço físico disponível para a oferta de 
palestras. Cada curso, por exemplo, poderia apresentar uma palestra da área 
que estaria acontecendo simultaneamente à apresentação dos trabalhos. 
Desta forma, aumentaria o número de estudantes nos dias do congresso e 
estimularia ainda mais a participação dos mesmos.  
III.2. Objetivo: Aumentar o número de trabalhos apresentados no Congresso 
Nacional de Pesquisadores – CONAPE 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em 2016, foi realizada a 14a edição, denominada 14o CONAPE–
“Pesquisa científica: Um momento de reflexão”, organizado pelo Centro 
Integrado de Pesquisa (CENIP) e promovida pelo UNICEP.  
c) Meta: Congregar pesquisadores e outros profissionais das empresas 
públicas e privadas, envolvidos nas mais diversas áreas do conhecimento, para 
apresentação e discussão de tecnologias emergentes, bem como as 
experiências de sucesso no Brasil e no exterior. 
d) Ações: Promover a discussão e propor parâmetros de qualidade na 
formação de profissionais envolvidos nas mais diversas áreas do 
conhecimento.  
Motivar os pós-graduandos a apresentarem suas pesquisas em 
desenvolvimento. 
Propor à Direção da Pós Graduação que parte da avaliação do TCC seja a 
apresentação do mesmo no CONAPE. 
Promover dinâmicas, como ciclo de palestras, que sirvam de atrativo para 
maior participação no evento. 
III.3. Objetivo: Aumentar o número de trabalhos na Revista Multiciência – ISSN 
1413-8972 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Desde sua primeira edição, a Multiciência vem se adaptando e se 
aperfeiçoando em seu formato e, atualmente, é de periodicidade anual e se 
encontra no seu 14ºvolume.  
c) Meta: Aumentar a divulgação da Revista Multiciência e o número de edições 
anuais. 
d) Ações: Publicar artigos originais que contribuam para o desenvolvimento 
científico e que se distribuem entre as diferentes áreas do conhecimento.  
Melhorar a qualidade dos trabalhos publicados através de uma relatoria 
criteriosa de forma a melhorar classificação no sistema Qualis de classificação 
de Periódicos da CAPES. 
Para melhoria e ampliação de sua divulgação, a Multiciência foi convertida para 
o formato totalmente eletrônico, isto é, todo o processo editorial, da submissão 
de artigos à publicação, passando pela avaliação dos assessores científicos, 
está sendo realizado exclusivamente na forma eletrônica. Isso certamente 
ampliará o conhecimento da revista e facilitará o acesso à mesma, tornando-a 
mais atrativa aos pesquisadores interessados em divulgar seus trabalhos, 
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desde que tenham o mérito científico necessário. Ao mesmo tempo, permitirá 
que os artigos aprovados e publicados alcancem maior divulgação nas 
comunidades científicas e na sociedade em geral.  
Propor a criação de uma plataforma específica para melhor recebimento e 
editoração dos artigos de forma a agilizar o processo e assim aumentar o 
número de edições anuais.  
III.4. Objetivo: Ampliar o Workshop dos TCC 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em 2016 foi realizado o 11° Workshop de TCC, Trabalhos de 
Conclusão de Curso “Prof. Dr. Durval Makoto Akamatu”, com os estudantes 
dos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica. 
c) Meta: Aprimorar este formato de apresentação de TCCs de forma a 
proporcionar não apenas a apresentação do trabalho a uma banca de 
avaliação, mas também a uma audiência maior e diversificada, permitindo a 
interação do estudante com outras ideias e novas propostas. 
d) Ações: Promover uma divulgação mais ampla de todas as monografias e 
trabalhos de conclusão de cursos. 
Divulgar aos coordenadores que os anais do workshop de TCCs passaram a 
ser publicados de forma seriada e, juntamente com os anais dos congressos, 
integram a publicação denominada Anais dos Eventos UNICEP, sob número 
ISSN 2176-218X. 
 
III.5. Objetivo: Aumentar o número de Grupos de Pesquisa no Diretório de 
Grupos de Pesquisa – DGP/CNPq 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: O UNICEP constituiu e cadastrou no Diretório dos Grupos de 
Pesquisa do Brasil (DGP) do CNPq os seus grupos de pesquisa.  
c) Meta: Aumentar o número de Grupos de Pesquisa no Diretório de Grupos de 
Pesquisa – DGP/CNPq 
d) Ações: Divulgar aos docentes que o DGP é um importante veículo de 
divulgação dos grupos de pesquisa do UNICEP para a comunidade científica. 
Além disso, é um importante instrumento de sistematização e organização da 
pesquisa institucional.  
Desenvolver esforços para manter e consolidar os atuais grupos cadastrados. 
Os docentes que forem contemplados com a orientação dos projetos 
PIBIC/CNPq deverão criar um grupo de pesquisa e cadastrar no DGP. Ao 
término da bolsa do estudante, esse orientador deverá manter o grupo e 
estimular outros discentes a participarem da sua linha de pesquisa. Para 
manter o grupo, o pesquisador deve inserir o estudante em um dos programas 
institucionais de incentivo à pesquisa. 
 
IV. ÁREA ESTRATÉGICA: Organizações Complementares e de Apoio à 
Pesquisa  
As áreas e linhas de pesquisas implantadas no UNICEP requerem, por sua 
natureza ampla e diversificada, um conjunto e organizações internas que deem 
suporte ao bom andamento das mesmas. O UNICEP constituiu e registrou o 
Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos (CEP) e a Comissão de Ética 
no Uso de Animais (CEUA). 
IV.1. Objetivo: Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
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b) Situação: Em andamento. 
c) Meta: Contribuir para a qualidade das pesquisas e para a discussão do 
papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento 
social da comunidade. Contribuir para a valorização do pesquisador que recebe 
o reconhecimento de que sua proposta de pesquisa é eticamente adequada. 
d) Ações: Toda pesquisa envolvendo seres humanos deve ser submetida a 
uma reflexão ética no sentido de assegurar o respeito pela identidade, 
integridade e dignidade da pessoa humana e a prática da solidariedade e da 
justiça social. Desta forma, todos os projetos de pesquisa, os quais envolvem 
humanos são submetidos à avaliação do Comitê de Ética. 
IV.2. Objetivo: Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento. 
c) Meta: Receber e analisar os aspectos éticos dos protocolos de ensino e 
pesquisa do UNICEP e de outras instituições de ensino/pesquisa. 
d) Ações: Todos os projetos de pesquisa e de TCC que envolvem animais são 
submetidos à avaliação do Comitê de ética no Uso de Animais (CEUA). 
IV.3. Objetivo: Programa Interno de Capacitação Docente - Eventos – 
PICD-E  
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: Em andamento. 
c) Meta: Apoiar a participação dos docentes em eventos científicos 
(Congressos, Convenções e outros) 
d) Ações: O docente/pesquisador que objetivar receber apoio para eventos 
desta natureza deverá demonstrar participação como: conferencista convidado; 
debatedor convidado e/ou presidente em sessões de eventos; palestrante 
convidado para a apresentação completa de trabalho em sessão regular do 
evento; participação com apresentação de trabalho comprovadamente aceito 
pela organização do evento. O docente/pesquisador poderá solicitar 
financiamento para inscrição, passagens (aéreas e terrestres, bem como 
deslocamentos) e diárias. 
 
2.5 Políticas de Pós Graduação e Extensão Universitária 
 
2.5.1 Histórico e Desenvolvimento 
 
A oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu pela IES acontece antes 
mesmo da criação do UNICEP, todavia é após a sua implantação, em 2001 e, 
com a estruturação de uma Diretoria própria que a pós-graduação lato sensu 
se consolida. Entre 2002 e 2010 foram oferecidos cursos de pós-graduação em 
São Carlos, Piracicaba, Monte Alto, Porto Ferreira e Rio Claro, no entanto, com 
o objetivo de se tornar um centro de referência regional em pós-graduação, a 
partir de 2010, o UNICEP passou a oferecer seus cursos exclusivamente em 
São Carlos, decisão subsidiada pela infraestrutura disponível e sua localização 
no centro do Estado de São Paulo. 
Em 2015, o UNICEP, seguindo tendências da educação à distância iniciou sua 
primeira turma de graduação em pedagogia à distância, com apoio da 
plataforma virtual de aprendizagem e, como não poderia deixar de ser, a pós-
graduação, acompanhando os avanços tecnológico passou a ofertar uma série 
de cursos voltados para a área de gestão de negócios, na modalidade 
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semipresencial (blended learning), utilizando metodologias ativas de 
aprendizagem nos encontros presenciais.  
Com este novo formato e metodologia, iniciamos com os cursos de MBA em 
Gestão de Negócios e Marketing; Gestão de Negócios e Gerenciamento de 
Projetos; Gestão de Negócios e Supply Chain; Gestão de Negócios e Pessoas; 
Gestão de Negócios e Qualidade; Gestão de Negócios e Estratégia 
Empresarial; Gestão de Negócios, Finanças e Controladoria, totalizando 79 
(setenta e nove estudantes). No ano seguinte, mantendo os mesmos cursos e 
iniciando o MBA em Gestão, Docência e Novas Metodologias e, as 
especializações em Formação Docente para o Ensino em Enfermagem e 
Saúde; e, Psicopedagogia Clínica, vislumbramos um aumento para 274 
(duzentos e setenta e quatro) estudantes, certificando, desta forma, o novo 
modelo. 
No que diz respeito, em particular, ao curso de MBA em Gestão, Docência e 
Novas Metodologias, este foi pensado e articulado, principalmente, para o 
corpo docente do UNICEP, com o objetivo de manter a plena capacitação dos 
nossos docentes e estreitar cada vez mais os laços entre a Pós-Graduação e a 
Graduação. 
Os cursos de pós-graduação e de extensão universitária são oferecidos pela 
Diretoria de Pós-Graduação dirigida pelo Prof. Dr. André Serotini, Bacharel em 
Direito, Especialista em Educação Ambiental e Direito Público, Mestre em 
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e, Doutor em Ciência Política.   
A Diretoria está instalada em prédio com espaços planejados contando com 
diretoria, secretaria, sala de docentes, copa, salas de aulas equipadas com 
aparelhos multimídias, ar-condicionado e banheiros adaptados para PNE. 
 
2.5.2. Áreas Estratégicas: Cursos de Pós-Graduação e de Extensão 
 
I - Cursos de Pós-Graduação lato sensu 
I.1. Manter a política de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu de 
qualidade, visando a educação continuada para os egressos da própria 
IES, bem como da comunidade em geral. 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação Atual: Atualmente os cursos de pós-graduação são ofertados de 
acordo com propostas de docentes e coordenadores da graduação da IES. A 
modalidade é presencial e com duração entre 18 e 24 meses. Geralmente as 
entradas são no início e no meio do ano letivo, mediante número mínimo de 
estudantes. 
c) Meta: Aumentar o número de estudantes para os cursos existente e abrir 
novos cursos para novas demandas e trabalhar para redução da evasão. 
d) Ações:  
1. Elaborar um cronograma anual de apresentação e aprovação de propostas 
e, posteriormente, de divulgação. 
2. Elaborar pesquisas de mercado interna e externas para indicação de novas 
demandas. 
3. Implementação de ações diretas para manutenção de estudantes através de 
informes constantes sobre ações específicas relacionadas a cada curso 
através da organização de grupos de e-mails de estudantes e docentes por 
turma, curso e área. 
4. Criar políticas de apoio financeiro ao estudante. 
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I.2. Implantar cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades à 
distância e semipresenciais, nas áreas de conhecimento dos cursos de 
graduação. 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação Atual: A partir de 2/2015 a IES passou a ofertar cursos de pós-
graduação lato sensu na modalidade semipresencial com duração de 12 
meses. 
d) Meta: Aumentar o número de estudantes para os cursos existente e abrir 
novos cursos para novas demandas nas modalidades semipresenciais e à 
distância 
e) Ações:  
1. Projetos e Aberturas de novos cursos na modalidade semipresencial 
2. Projetos e Aberturas de novos cursos na modalidade à distância (2017/2021) 
3. Projeto de abertura de novos polos para oferta de cursos de pós-graduação 
à distância, acompanhando a possibilidade mantida pela graduação, de acordo 
com normativas do MEC (2018/2021) 
I.3. Promover a integração entre os cursos de graduação e pós-graduação 
da IES. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: A IES oferta cursos de pós-graduação lato sensu nas 
mesmas áreas dos cursos de graduação, todavia nem todos os docentes dos 
cursos de graduação tem conhecimento da oferta de cursos de pós-graduação. 
Poucos são os docentes da graduação que lecionam nos cursos de pós-
graduação. Este fato acaba por refletir nos discentes, não os inspirando a 
continuar seus estudos em nível de pós-graduação. 
d) Meta: Aumentar a integração entre os docentes e coordenadores dos cursos 
de graduação com os docentes da pós-graduação e divulgar as políticas de 
oferta de cursos de pós-graduação. 
e) Ações:  
1. Apresentar a todos os docentes as políticas de cursos de pós-graduação lato 
sensu e convidá-los a apresentar projetos de cursos de especialização, MBAs. 
2. Instituir política de contratação de novos docentes para pós-graduação, 
vinculando tais docentes aos cursos de graduação e vice-versa. 
3. Fomentar a participação dos docentes no processo de sensibilização e 
divulgação dos cursos de pós-graduação nos estudantes da graduação 
I.4. Ofertar cursos de pós-graduação definidos a partir de carências 
pedagógicas e técnicas do corpo docente e técnico-administrativo da IES. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: A capacitação do corpo docente e do técnico-administrativo 
acontecem, geralmente, por meio de eventos externos e internos, mais focados 
na figura do docente e de coordenador de curso. 
d) Meta: Implantar uma política de capacitação do corpo docente e do técnico-
administrativo por meio da Diretoria de Pós-Graduação, contribuindo, desta 
forma, para a melhoria contínua dos processos das áreas acadêmicas e 
técnicas da IES. 
e) Ações:  
1. Detectar as principais demandas dos setores técnicos-administrativos e 
ofertar cursos de pós-graduação lato sensu que os atendam 
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2. Detectar as principais demandas do corpo docente e ofertar cursos de 
especialização e MBAS que os atendam, preferencialmente, em áreas 
pedagógicas, metodológicas e de inovação 
3. Disponibilizar até 30% (trinta por cento) das vagas de cada um dos cursos 
de especialização e MBAs para colaboradores e docentes da IES, de forma 
gratuita. 
I.5. Ofertar cursos de pós-graduação que atendam às necessidades da 
comunidade. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: A oferta de cursos que atendam nichos de mercado e 
interesses da comunidade é, ainda, incipiente. 
d) Meta: Implantar política e ações efetivas de parcerias com os diversos 
segmentos da sociedade, como associações comerciais, organizações não-
governamentais, empresas, associações de classes, órgãos públicos, entre 
outros. 
e) Ações:  
1. Manter contato com os mais diversos segmentos da sociedade, visando 
entender as suas carências e apresentar possíveis soluções por meio de 
cursos especialização ou MBAs. 
2. Detectar as principais demandas do mercado regional através de pesquisas 
de interesses e apresentar possíveis soluções acadêmicas. 
3. Formalizar convênios e manter uma política de benefícios e descontos que 
sejam atrativos para o público impactado. 
4. Agendar semestralmente uma reunião com os responsáveis pelos convênios 
nas respectivas empresas e instituições para levantar possíveis demandas de 
cursos e temáticas. 
5. Estimular a criação e implementação de atividades práticas e visitas a 
empresas. 
 I.6. Incentivar atividades de divulgação científica nos cursos de pós-
graduação lato sensu. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: Atualmente, para a conclusão dos cursos de pós-
graduação lato sensu há necessidade de elaboração e apresentação de 
Trabalho de Conclusão de Curso, geralmente, na modalidade monografia, 
mantendo cópia em acervo específico na biblioteca da IES. Acrescenta-se a 
este quadro o fato das aulas serem demasiadamente expositivas, teóricas e 
pouco práticas. 
d) Meta: Incentivar a pesquisa nos cursos de pós-graduação. 
e) Ações:  
1. Estimular e desenvolver a prática de metodologias ativas de aprendizagem 
nos cursos de pós-graduação. 
2. Institui a elaboração de artigo científico como modalidade de Trabalho de 
Conclusão de Curso (sempre que não haver prejuízo para a metodologia 
projetada para o curso). 
3. Fomentar e estimular a participação no Congresso Nacional de 
Pesquisadores – CONAPE, organizado pela IES, bem como do Workshop de 
TCCs que acontece ao mesmo tempo deste Congresso (2018).  
I.7. Promover e Incentivar a produção científica na Pós-Graduação 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
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b) Situação Atual: Nos cursos de pós-graduação da IES, a preocupação em 
produzir material científico, não é considerado como uma prioridade. 
d) Meta: Incentivar a pesquisa e a produção científica nos cursos de pós-
graduação. 
e) Ações:  
1. Institui a elaboração de artigo científico como modalidade de Trabalho de 
Conclusão de Curso (sempre que não haver prejuízo para a metodologia 
projetada para o curso) 
2. Incentivar a publicação dos melhores artigos científicos produzidos durante 
os cursos de pós-graduação em revistas científicas, especialmente, na Revista 
Multiciência, editada pela própria IES. 
3. Criação de uma revista científica digital da pós-graduação para divulgação 
dos trabalhos realizados por estudantes e docentes com periodicidade anual 
(2017/2020). 
4. Incentivar à participação dos estudantes em Congressos e Congêneres nas 
mais diversas áreas, principalmente, no CONAPE, organizados pela própria 
IES 
I.8. Conscientização dos egressos dos cursos de pós-graduação sobre a 
necessidade de seu próprio aperfeiçoamento e comprometimento com o 
desenvolvimento da região na qual esteja inserido, tornando-se aptos a 
contribuir política, econômica e socialmente com aquela comunidade. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: O egresso dos cursos de pós-graduação acaba por não 
manter um sólido vínculo com a IES 
d) Meta: Promover uma política de aproximação com egressos 
e) Ações:  
1. Promover, periodicamente, encontros e eventos nos quais egressos são 
convidados a participar, inclusive, como palestrantes (2018/2021). 
2. Promover palestras para cursos de graduação tendo como palestrantes 
egressos da pós-graduação. 
3. Manter o egresso sempre informado sobre as novidades e notícias 
referentes à pós-graduação (2017/2021). 
4. Sugerir áreas temáticas no próprio Congresso Nacional de Pesquisadores – 
CONAPE e incentivar a participação (2018/2021). 
5. Oferecer vantagens para que possam realizar mais cursos de pós-graduação 
na IES.  
 
I.9. Estimular o intercâmbio científico e profissional com IES nacionais e 
internacionais. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: A IES mantém convênio com a Indiana University of 
Pennsylvania (USA) e Centro de La Provincia Central de Bueno Aires 
(Argentina) 
d) Meta: Propor o aumento do número de instituições internacionais 
conveniadas e promover atividades que possibilitem o intercâmbio de 
estudantes entre elas. 
e) Ações:  
1. Manter contato com agências intermediadoras e com IES estrangeiras que 
possuem cursos e programas afins aos do UNICEP e, consequentemente, a 
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formalização de convênios de cooperação, por meio de departamento 
competente. 
2. Promover palestras informativas sobre as possibilidades de estudar e 
trabalhar no exterior. 
3. Manter convênios para a oferta de cursos de idiomas, com o objetivo de 
viabilizar o intercâmbio internacional (2017/2021). 
I.10. Acompanhamento, controle e avaliação interna, de forma permanente 
dos cursos de pós-graduação. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: A avaliação dos cursos de pós-graduação, bem como de 
corpo docente e infraestrutura não é suficiente para que medidas corretivas 
sejam empregadas 
d) Meta: Instituir uma política eficiente de acompanhamento, controle e 
avaliação de toda a estrutura da pós-graduação, incluindo, corpo docente, 
infraestrutura, material didático, PPC, etc. 
e) Ações:  
1. Elaborar, juntamente com o NAC, questionário de avaliação para todos os 
cursos de pós-graduação. 
2. Aplicar este questionário a cada final de módulo ou disciplina, através de 
formulário impresso ou eletrônico. 
3. Apresentar os resultados destas avaliações aos docentes, coordenadores e 
colaboradores envolvidos, visando a melhoria contínua.  
I.11. Aperfeiçoamento dos processos de controle acadêmico dos cursos 
de pós-graduação lato sensu 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: O processo de controle acadêmico contempla parte em 
sistema informatizado e outra parte ainda com planilhas manuais (Excel). 
d) Meta: Mapear, desenvolver e implementar sistema informatizado de 
gerenciamento de controle acadêmico dos cursos de pós-graduação. 
e) Ações:  
1. Realizar revisão permanente do Regimento Interno da Pós-Graduação 
2. Elaborar manuais de práticas docentes para atividades presenciais e à 
distância 
3. Elaborar manuais de procedimentos para os estudantes da pós-graduação. 
4. Promover a gestão eletrônica de documentos 
5. Padronização visual do material didático-pedagógico 
6. Padronização textual de correspondência interna e externa, de relatórios de 
área e setor e de atas de reuniões, com fixação de procedimentos 
padronizados para organização e arquivamento de material 
7. Elaboração de Guia para Orientação dos atendentes da Secretaria e do 
UNICEPVirtual, de modo a explicitar e fixar padrões de exigência para instruir e 
dar entrada aos diversos tipos de requerimento, assim como para fixar fluxos 
preferenciais para encaminhamento posterior dos mesmos, até a fase de 
conclusão. 
8. Elaboração e implementação de instrumento avaliativo, para controle mais 
eficaz da qualidade dos cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos pela 
IES.  
I.12. Promover estudos e debates com as demais diretoria e mantenedora, 
sobre a viabilidade de implantação de um programa de pós-graduação 
Stricto sensu na IES, através da Diretoria de Pós-Graduação.  
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a) Período Inicial: 2019          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: Não há qualquer programa de pós-graduação stricto sensu. 
d) Meta: Estudar e Debater sobre a viabilidade de implementação de um 
programa de mestrado profissionalizante multidisciplinar. 
e) Ações:  
1. Realizar reuniões com todas as diretorias e mantenedora acerca da análise 
de viabilidade de se implementar um programa de mestrado profissionalizante 
na IES. 
2. Fazer uma análise dos programas de mestrado profissionalizante oferecidos 
na nossa região. 
3. Realização de estudos sobre as possibilidade e formato de curso 
(2019/2021) 
 
II- Cursos de Extensão 
II.1. Fomentar a oferta de cursos de extensão nas várias áreas do 
conhecimento da IES. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: A IES oferta cursos de extensão nas mesmas áreas dos 
cursos de graduação, todavia nem todos os docentes dos cursos de graduação 
tem conhecimento da oferta de tais cursos. Poucos são os docentes da 
graduação que apresentam propostas de cursos de extensão. 
d) Meta: Aumentar as propostas de novos cursos de extensão pelos docentes 
da IES. 
e) Ações:  
1. Apresentar a todos os docentes as políticas de cursos de extensão e 
convidá-los a apresentar novos projetos. 
2. Abrir a possibilidade de participação de estudantes da graduação em alguns 
módulos ou disciplinas de cursos de especialização ou MBAs à título de 
cumprimento de carga-horária de atividades complementares ou como cursos 
de extensão. 
3. Promover frequentemente pesquisa de interesse com os discentes.  
 
III- Cursos de Capacitação e de Curta-Duração 
III.1. Ofertar cursos de capacitação definidos a partir de carências 
pedagógicas e técnicas do corpo docente e técnico-administrativo da IES. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: A capacitação do corpo docente e do técnico-administrativo 
acontecem, geralmente, por meio de eventos externos e internos, mais focados 
na figura do docente e de coordenador de curso. 
d) Meta: Implantar uma política de capacitação do corpo docente e do técnico-
administrativo por meio da Diretoria de Pós-Graduação, contribuindo, desta 
forma, para a melhoria contínua dos processos das áreas acadêmicas e 
técnicas da IES. 
e) Ações:  
1. Detectar as principais demandas dos setores técnicos-administrativos e 
ofertar cursos de capacitação que os atendam 
2. Detectar as principais demandas do corpo docente e ofertar cursos de 
capacitação que os atendam, preferencialmente, em áreas pedagógicas, 
metodológicas e de inovação 
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3. Ofertar, periodicamente, para o corpo docente, oficinas de capacitação e 
atualização em metodologias ativas e novas tecnologias educacionais. 
4. Ofertar, continuamente, oficinas de capacitação sobre EAD para os 
Docentes da IES 
III.2. Oferecer cursos visando à Educação Continuada de qualidade e que 
atendam às necessidades da comunidade, por meio de cursos de curta-
duração. 
a) Período Inicial: 2017          b) Período Final: 2021 
b) Situação Atual: A oferta de cursos que atendam nichos de mercado e 
interesses da comunidade é, ainda, incipiente. 
d) Meta: Implantar política e ações efetivas de parcerias com os diversos 
segmentos da sociedade, como associações comerciais, organizações não-
governamentais, empresas, associações de classes, órgãos públicos, entre 
outros. 
e) Ações:  
1. Manter contato com os mais diversos segmentos da sociedade, visando 
entender as suas carências e apresentar possíveis soluções por meio de 
cursos de capacitação e de curta-duração. 
2. Detectar as principais demandas do mercado regional através de pesquisas 
de interesses e apresentar possíveis soluções acadêmicas. 
3. Formalizar convênios e manter uma política de benefícios e descontos que 
sejam atrativos para o público impactado. 
4. Agendar semestralmente uma reunião com os responsáveis pelos convênios 
nas respectivas empresas e instituições para levantar possíveis demandas de 
cursos e temáticas. 
5. Estimular a criação e implementação de atividades práticas e visitas a 
empresas. 
 
 
2.6 Políticas Institucionais para Programas de Extensão Comunitária 
 

A Diretoria de Extensão é o núcleo responsável pelas políticas 
institucionais de extensão, que abrange uma ampla gama de atividades com a 
difusão de conhecimentos, atuando em diversos segmentos: educação, saúde, 
meio ambiente, trabalho, cultura, cidadania, solidariedade, artes, entre outros, 
visando à possibilidade de um maior contato entre o saber acadêmico e o 
saber popular, direcionando para reflexões sobre novas formas de pensar, 
sentir e agir. É a partir dessa prática reflexiva, que há o fortalecimento do 
processo ensino e aprendizagem (ação – reflexão – ação) sendo aprimorados 
conhecimentos e metodologias, surgindo à interação entre o conhecimento, a 
produção científica e o contexto histórico social, compartilhado no processo 
transformador, ético e consciente.  
 

2.6.1 Área Estratégica: Extensão Comunitária 

Esta diretoria estabelece programas de extensão e prestação de 
serviços que possam contribuir para a promoção da qualidade do ensino e para 
a realimentação e reorientação das atividades extensão, integrando 
efetivamente estudantes de graduação, docentes e gestores nas diversas 
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atividades realizadas, bem como desenvolver a colaboração com a 
administração pública e com organizações e grupos sociais, fortalecendo a 
difusão científica e a promoção da cultura, desenvolvendo padrões para avaliar 
e dimensionar a relevância social dos serviços prestados. 

Um aspecto importante em relação à intervenção nas comunidades é a 
identificação de problemas para o qual se busca articular soluções ou novos 
encaminhamentos, que são compreendidas de forma dinâmica, viabilizando a 
interdisciplinaridade e o trabalho coletivo, resultando em um impacto positivo 
nos aspectos: profissional, cultural, social. Os estudantes participantes dos 
programas de extensão comunitária podem vivenciar a teoria e a prática, 
acarretando em inúmeros ganhos profissionais e pessoais, consequentemente 
a comunidade passa a ter uma nova visão de sociedade e de mundo. Outro 
ponto relevante da atuação desta Diretoria é a oportunidade de divulgação dos 
cursos oferecidos, atuando com o objetivo de fortalecimento da marca e 
expansão do nome institucional, através da preocupação com a 
responsabilidade social e o ensino de qualidade. 
 

2.6.2 Objetivos 

 
Desenvolver programas de extensão e prestação de serviços, através da 

realização de ações que possam contribuir para a promoção da qualidade do 
ensino e para a realimentação e reorientação das atividades de extensão, 
fortalecendo a difusão científica e a promoção da cultura, desenvolvendo assim 
a colaboração com a administração pública, organizações privadas e grupos 
sociais. A divulgação dos cursos oferecidos pela instituição, através das ações, 
também é um dos objetivos, ao correlacionar as atividades com a oportunidade 
de divulgar a instituição, através das atividades desenvolvidas.  

Pretende-se atuar na inserção de um número maior de estudantes nas 
atividades desenvolvidas, bem como aumentar o número de atividades 
realizadas, atuando com mais agilidade e eficácia, podendo avaliar os efeitos e 
a importância social na prestação dos serviços institucional. 
 

2.6.3 Manutenção e ampliação do número de ações desenvolvidas 

 
Objetivo: manter e ampliar as ações, bem como iniciativas junto aos 
programas e eventos de extensão já existentes, vinculados à inclusão social, 
memória cultural, produção artística, patrimônio cultural, defesa do meio 
ambiente, tecnologia/produção, trabalho e saúde, atividades de âmbito 
institucional e vinculados aos cursos de graduação ofertados pela instituição.  
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: as atividades são executadas em sua grande maioria, com a 
participação dos cursos das áreas de saúde, através dos cursos de 
Biomedicina, Ed. Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e 
Psicologia. A partir de 2015 possibilitou-se inserir e intensificar a participação 
do curso de Medicina Veterinária, fazendo com que as atividades ganhassem 
um grande diferencial. 
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c) Meta: expandir em 15%, nos próximos 05 anos, o número de 
participações em programas/eventos. 
d) Ações: inserção de outros cursos mantidos pela instituição, (um ou dois 
cursos ao ano), no portfólio de participação de eventos/programas, com foco 
nos cursos que possuem participações mínimas em atividades/eventos de 
extensão. 
 

2.6.4 Diversificações das ações desenvolvidas 

 
Objetivo: promover diversificação nas atividades desenvolvidas. Através de 
uma rápida reestruturação interna, com vistas no apoio dos docentes, de áreas 
específicas, para realização de ações/eventos diferenciados em relação com 
os ofertados atualmente, aumentando a diversificação dos atendimentos, 
acarretando em um maior contato do estudante com a prática e a população 
sendo beneficiada com o resultado final deste trabalho. Para tanto o curso de 
Medicina Veterinária, junto ao Hospital Veterinário UNICEP e o futuro curso de 
Odontologia que será ofertado pela instituição, corroboram com este objetivo 
de ampliação das atividades executadas. 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: com a realização de diversas atividades ao longo dos anos, nota-
se a necessidade de uma maior variação nas ações executadas durante os 
programas/eventos, com vistas no público participante e no local que a 
atividade é desenvolvida. 
c) Meta: diversificar o portfólio de atividades, adaptando melhor as atividades 
de acordo com a temática, público e localidade. Já no ano de 2017, pretende-
se realizar ao menos quatro expressivas atividades, em que se sejam 
concentrados em um único local diversos cursos, com foco na população 
menos assistida, em locais de grande aglomeração de pessoas. 
d) Ações: realizar a aquisição de alguns produtos e equipamentos para que os 
cursos possam diversificar seu portfólio de atividades, uma vez que há 
docentes e estudantes aptos para realizarem uma gama variada de atividades, 
respeitando as características dos cursos. Realização de ações que não sejam 
usualmente encontradas na cidade e região, bem como utilização dos espaços 
institucionais que concentram-se no campus da instituição e também fora dele, 
em instalações em que programas com foco social já são desenvolvidos. Ações 
voltadas ao animais e seus proprietários, através do curso de Medicina 
Veterinária junto ao Hospital Veterinário UNICEP, em suas dependências, bem 
como o desenvolvimento de programas ligados ao atendimento populacional na 
área de ortodontia, através de clínicas, do futuro curso de Odontologia, 
fomentarão a base de diversificação proposta. 
 

2.6.5 Fortalecimento das parcerias 

 
Objetivo: expandir as associações perante campanhas e projetos de 
preservação da saúde, cultura e meio ambiente, ampliando e sistematizando as 
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iniciativas de caráter cultural, educacional e saúde para grupos e segmentos 
sociais específicos, reforçando o programa de difusão da cultura. 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2018 
b) Situação: dentre as diversas atividades desenvolvidas em conjunto com a 
Prefeitura Municipal, pretende-se estreitar os laços com as diversas secretarias 
municipais, com foco na ampliação das atividades através da utilização dos 
espaços públicos. A parceria com o grupo Arteris, através da concessionária 
Centrovias - Arteris é uma atividade realizada há oito anos e que se pretende 
ampliar estes laços, através dos programas sociais desenvolvidos pelo grupo, 
realizando ações que não sejam exclusivas para as rodovias, mas também 
dentro do campus da instituição e também em locais públicos do município. 
c) Meta: em conjunto com a Prefeitura Municipal, pretende-se, expandir a 
parceria no desenvolvimento de atividades conjuntas, onde a exposição do 
nome de ambas as instituições possam ser potencializadas. Quanto a 
Centrovias, pretende-se que o UNICEP seja o parceiro exclusivo da empresa 
nas campanhas “Saúde na Boleia”, evento que fornece serviços voltados à 
saúde do caminhoneiro. Também é esperada uma maior conexão com o grupo 
Arteris, expandindo as ações para outras concessionárias do grupo, levando o 
nome da instituição perante outras cidades. Ao menos um novo grande 
parceiro é visto como uma meta a ser alcançada, com vistas nas 
ações/eventos a serem realizados. 
d) Ações: trabalhar junto da Centrovias, através do Grupo Arteris, na 
realização de atividades voltadas a saúde, nos moldes das atividades 
desenvolvidas em São Carlos, mas em outras cidades da região sob 
concessão do referido grupo. Perante a Prefeitura Municipal, almeja-se um 
maior apoio institucional na realização dos eventos, para que seja possível a 
ampliação das opções de atividades a serem desenvolvidas. Com vistas na 
realização de uma nova parceria, pretende-se utilizar o setor de estágio da 
instituição, intitulado “Banco de Empregos”, para o levantamento prévio de 
potenciais parceiros. 
 

2.6.6 Programas de Inclusão Digital 

 
Objetivo: proporcionar a toda a comunidade, a oportunidade de integração 
com as atuais tecnologias, uma necessidade identificada e que possui uma 
grande demanda, principalmente com o público da terceira idade. 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2017 
b) Situação: desenvolvido desde o ano de 2005, os cursos de Informática 
Básica, voltados à população de São Carlos e região, intitulados como S.A.C.I. 
– Serviço de Atendimento a Criança em Informática e I.D.A. – Inclusão Digital 
de Adultos tem o foco na inclusão digital, como maior meta. Estes programas 
passaram por mudanças didáticas e pedagógicas, acompanhando a 
disseminação da informática em todos os meios, através da junção dos dois 
cursos ofertados para apenas um, visando atender as necessidades de todos 
os grupos, de âmbito externo e interno.  
Atualmente são formadas 02 turmas por semestre, junto aos cursos de 
Inclusão Digital, voltados a todas as idades (crianças e adolescentes 



 

54 
 

necessitam estar acompanhados de algum responsável), mas sempre tendo a 
terceira idade como público alvo.  
c) Meta: a partir de 2017, com as mudanças propostas, espera-se uma maior 
difusão do uso do celular junto aos participantes, com vistas na produtividade e 
segurança da informação, através do uso deste equipamento nas aulas. Ainda 
neste mesmo propósito, pretende-se, após levantamento prévio das 
necessidades institucionais, organizar uma turma de 
colaboradores/terceirizados, com foco na inclusão digital, a fim de nivelar os 
conhecimentos básicos na área.  
d) Ações: pretende-se formar turmas com colaboradores/terceirizados da 
instituição, mediante a necessidade de conhecimento prévio em informática, 
para que ocorram ganhos na capacitação profissional dos trabalhadores que 
atuam na instituição e que estes, possam agregar valores que serão utilizados 
tanto de forma profissional, quanto na vida particular. Para o público externo, 
planeja-se continuar a oferecer ao menos duas turmas, para que toda a 
comunidade possa ter acesso e saiba utilizar a tecnologia e dispositivos que 
estão amplamente difundidos, fazendo parte do cotidiano das pessoas de 
forma direta e indireta. 
 

2.6.7 Atividades voltadas ao mercado e empregabilidade 

 
Objetivo: desenvolvimento de uma política voltada à empregabilidade dos 
diversos setores, através da conexão entre o ensino, mercado e trabalho, por 
meio de eventos específicos à temática. 
a) Período Inicial: 2017    Período Final: 2019 
b) Situação: atualmente a instituição possui o Banco de Empregos, vinculado 
a esta Diretoria, com foco na mediação de oportunidades de estágio e vagas 
efetivas nas empresas de São Carlos e região, demonstrando a preocupação 
da instituição para com seus estudantes perante a inserção destes no mercado 
de trabalho, atuando como agregador e disseminador das atividades 
desenvolvidas em sala de aula, bem como apoio financeiro ao estudante, uma 
vez que estas atividades desenvolvidas nas empresas são remuneradas. A 
comunidade também é beneficiada, uma vez que as empresas contam com 
este agente facilitador na divulgação e agregação de valores. Atualmente o 
UNICEP é parceira da Prefeitura Municipal de São Carlos no portal “São Carlos 
Digital”, iniciativa da IBM com foco na Inovação e Empreendedorismo, ao unir 
no portal startups e eventos sobre a respectiva temática. 
c) Meta: espera-se que até o ano de 2020, a instituição tenha consolidado uma 
feira ou evento/atividade, com foco na empregabilidade, através da 
participação de organizações públicas e privadas, acarretando em um maior 
diferencial perante a inserção de estudantes no mercado de trabalho, bem 
como a manutenção destes estudantes na instituição, através da remuneração 
recebida nas unidades concedentes de vagas de trabalho (estágio, efetivas, 
trainee, entre outros), neste último ponto, atuando como apoio financeiro ao 
estudante. Pretende-se que esta feira seria aberta a toda a comunidade, 
fazendo com que pessoas que não fazem parte da comunidade discente e 
docente, possam participar e utilizar a instituição como um agente de conexão 
entre mercado de trabalho e o ensino. 
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d) Ações: angariar junto às instituições que são parceiras do setor Banco de 
Empregos, na divulgação de vagas junto aos estudantes, apoio na realização 
da respectiva Feira, aberta ao público, atraindo uma maior adesão de 
participantes e expositores, beneficiando a todos os envolvidos. 
 

2.6.8 Inclusão e permanência das pessoas com deficiência nos diversos 
meios 

 
Objetivo: fomentar através da instituição, entidades privadas e municipais, 
meios e discussões sobre a inserção e permanência das pessoas com 
deficiência nos diversos meios sociais, como estudos, lazer, trabalho, entre 
outros.  
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
b) Situação: em 2015 a instituição foi sede do 2º Encontro Regional da Pessoa 
com Deficiência, através da organização não governamental Movimento de 
Informação sobre Deficiência ONG - MID, de São Carlos, recepcionou os 
participantes da Região Central e Ribeirão Preto, que formam o Núcleo 
Regional do V Conselho Estadual. Atualmente a instituição tem o COPAPI – 
Comissão Permanente de Apoio às Políticas Institucionais, desenvolvendo 
ações de melhoria contínua para a qualidade do atendimento disponibilizado 
pelos seus serviços educacionais, onde o trabalho junto às pessoas com 
deficiência se destaca, onde o “Simpósio o Sol Nasceu para Todos" é umas 
destas ações de destaque nesta temática. 
c) Meta: a partir de 2017, pretende-se fomentar parcerias com a Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, da Prefeitura 
Municipal de São Carlos, para desenvolvimento de ações com foco no 
respectivo público, com vistas nas discussões e compreensões que a área 
demanda.  
d) Ações: aproximação de grupos e entidades que atuam com a temática, 
visando à integração e disseminação de conhecimentos a respeito da área, 
bem como auxiliar as partes idealizadoras das atividades. Também pretende-
se integrar as ações junto a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria 
Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, através de 
eventos, exposições, encontros que discutam as necessidades e demandas 
existentes de todos os grupos. 
 

2.6.9 Integração das atividades de extensão com a área de assessoria e 
comunicação 

 
Objetivo: todas as atividades desenvolvidas por esta Diretoria são veiculadas 
por diversos canais de comunicação, a fim de que toda a comunidade 
acadêmica, bem como a população de São Carlos e região seja informada dos 
programas e convidados a participar. A centralização de todo o material de 
divulgação será realizado junto a Assessoria de Imprensa do UNICEP que 
realiza a cobertura escrita e fotográfica de todas as atividades desenvolvidas e 
envia aos canais de divulgação utilizados: site, redes sociais, jornais, 
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emissoras de rádio e televisão. A integração desta Direção junto a Assessoria 
de Imprensa visa ampliar o trabalho de mídia da instituição, auxiliando em 
diversos fatores, desde a potencialização da marca institucional até a 
aproximação de toda a comunidade acadêmica perante as ações realizadas/e 
que serão realizadas, atuando para melhorias expressivas na comunicação 
interna e externa da instituição. 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2019 
b) Situação: nos últimos anos, a divulgação das atividades desenvolvidas foi 
ampliada, através de um planejamento integrado junto a Assessoria de 
Imprensa da instituição.  
c) Meta: a partir de 2017, pretende-se expandir a divulgação de todas as 
atividades institucionais, através das mídias sociais, como o Facebook e 
YouTube, desenvolvendo o hábito de toda a comunidade docente e discente 
acessar estes ambientes para obter informações e desenvolver possibilidades 
de geração de conhecimento. Também se pretende inserir uma agenda de 
atividades institucionais, centralizadas através desta Diretoria, que seja 
amplamente difundida e integrada, para que todas as ações estejam alinhadas 
com o objetivo institucional e facilitando a comunicação entre todas as partes 
interessadas. Outro projeto pretendido é o desenvolvimento de uma Rádio 
Web, colaborando com o ideal de difundir as atividades institucionais e de 
agregação de conteúdo junto aos possíveis ouvintes. 
d) Ações: Fortalecimento e disseminação de todas as ações nas mídias, 
através da participação de professores e alunos, através de uma maior 
aproximação junto às coordenações de curso, salientando a importância das 
ações estarem interligadas, agindo como um agente facilitador no fluxo de 
informações entre a comunidade acadêmica e população de modo geral. 
Produções de vídeos, conteúdo diferenciado para o público universitário, 
matérias de interesse geral e específico, fazem parte das ações pretendidas. 
 

2.7 Políticas que garantam a efetividade da construção e desenvolvimento 
de ações voltadas para o compromisso público de prestar serviços de 
qualidade, na promoção de valores democráticos, no respeito às 
diferenças e a diversidade humana. 

 
Aqui, faremos uma apresentação de cada uma das de cada uma das 

áreas estratégicas, seus objetivo; os períodos inicial e final; a situação; as 
metas e as ações.  
 

2.7.1 Politicas e ações de acompanhamento da Arte e da Cultura 

 
A arte é uma das manifestações que acompanha o homem desde a 

antiguidade mais remota. Na Grécia Arcaica, de acordo com Kraemer e Sasse 
(2010, p. 410) antes do nascimento da filosofia e de diferentes modos de 
conhecimento: 

 
[...] a arte já era parte fundamental na educação. No modelo de educação que os 
gregos da antiguidade praticavam, pode-se reconhecer a importância das três 
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dimensões humanas no processo de formação dos homens, sendo elas: a 
dimensão epistêmica (conhecimento), dimensão ética (moral) e a dimensão 
estética (beleza e arte). 
 

De modo, a arte representou, no princípio das civilizações, mais 
precisamente com os gregos, a essência de uma virtude. Datada histórica e 
socialmente, é instrumento de autoconhecimento e de constituição da 
cidadania. 

Segundo Carneiro et al (2004, p. 3): 
 

Defendendo a importância dos processos educativos e da solução dos problemas 
sociais na ampliação do acesso à fruição artística, HAUSER (1994, p. 992) 
observa que o problema não consiste em confinar a arte ao horizonte atual das 
grandes massas, mas em ampliar o horizonte das massas tanto quanto possível. 
O caminho para uma apreciação autêntica da arte passa pela educação. Não a 
simplificação violenta da arte, mas o treinamento da capacidade de julgamento 
estético e o meio pelo qual se pode impedir a constante monopolização da arte 
por uma pequena minoria.  
 

A arte como manifestação de sentimento humano, além da função 
estética serve como expressão do pensamento nos campos da ética, da 
política, da religião e da ideologia. a ética, à política, à religião, à ideologia. 
Pode se transformar em mercadoria ou proporcionar meramente prazer e em 
sua ação política revelar as contradições da sociedade através de uma crítica 
social. Ela pode revelar ou representar tanto a vida interior do homem como a 
cultura. Pode também vir a ser uma forma de conhecimento ou revelação. 
Assim sendo, faz-se de importância ímpar sua presença nas instituições 
acadêmicas superiores, pois é através dela que os estudantes podem se 
expressar nas mais diferentes vertentes artísticas. 

 
2.7.1.1. Objetivo: Fomentar e difundir diferentes formas de expressão 
artística e cultural, como componente importante do processo 
educacional de toda a comunidade (projeto denominado “Convite para a 
Arte”) 
 
a) Período Inicial: 2015   Período Final: permanente 
b) Situação: Toda a comunidade acadêmica do Unicep deve ter ciência e ser 
participativo com relação a arte e cultura; 
c) Meta: Fomentar a participação do corpo acadêmico (Docentes, Técnicos 
Administrativos e estudantes), sendo também estendida à participação da 
comunidade. Aprovar as Normas Regulatórias para orientação do projeto. 
d) Ações: Apresentar e disponibilizar espaço para exposições, encontros, 
palestras que possibilitem acesso à comunidade como um importante meio de 
desenvolvimento cultural.  
 
2.7.1.2. Objetivo: Coordenar políticas integradas de comunicação para a 
cultura, como elemento fomentador de inciativas que visem ampliar o 
exercício da cidadania e dos direitos humanos, que possibilite maior 
liberdade de expressão cultural e artística. 
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2.7.1.3. Objetivo: Contemplar as atividades artísticas nas mais diferentes 
formas de expressão, tais como artes plásticas, música, teatro, cinema, e 
poesia entre outras. 
 
a) Período Inicial: 2015   Período Final: Desenvolvimento Permanente 
b) Situação: Ampliar a participação e o conhecimento artístico e cultural de 
toda comunidade acadêmica; 
c) Meta: Oferecer em horário específico a oportunidade de interagir com o 
conhecimento artístico e cultural, bem como, ampliar e valorizar as iniciativas 
culturais desenvolvidas por toda comunidade acadêmica; 
d) Ações: execução de rodas de cinema (com exibição de filmes com temas 
específicos pertinentes a comunidade acadêmica, com análise dirigida por 
profissões especialistas das diferentes áreas) e concurso de poesia 
(valorização dos “prata da casa”).Estimular a participação de individual ou em 
grupo, de músicos entre os integrantes da comunidade acadêmica e local. 
Responsáveis: 
Prof. Ms. Hilário Domingues 
Profa. Dra. Ana Claudia Figueiredo Rebolho 
 

2.7.2 Políticas e ações de acompanhamento Direitos Humanos 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE APOIO ÀS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

COPAPI/UNICEP 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS 
HUMANOS 

  
Área Estratégica 
  
Política de Educação em Direitos Humanos 
  
O Centro Universitário Central Paulista – UNICEP comprometido com o 

objetivo de formação educacional de qualidade para vida e para a convivência 
social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e 
planetário, estabelece por meio deste Projeto de Desenvolvimento Institucional, 
a Política de Educação em Direitos Humanos.  

A Política de Educação em Direitos Humanos do UNICEP está 
fundamentada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; na 
Declaração das Nações Unidas sobre a Educação e Formação em Direitos 
Humanos (Resolução A/66/137/2011); na Constituição Federal de 1988; na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); no Programa 
Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMEDH 2005/2014), no Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3/Decreto nº 7.037/2009); no Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006); no Parecer 
CNE/CP 08/2012 homologado por despacho do Senhor Ministro de Estado da 
Educação, publicado no DOU de 30 de maio de 2012 e na Resolução CNE/CP 
01/2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos 
Humanos, no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, bem como 
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outros documentos nacionais e internacionais que visem assegurar o direito à 
educação a todos(as).  

Os Direitos Humanos internacionalmente são reconhecidos como um 
conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, 
sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à 
necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana e, para a sua 
promoção, fundamentar-se-á nos seguintes princípios: dignidade humana; 
igualdade de direitos; reconhecimento e valorização das diferenças e das 
diversidades; laicidade do Estado; democracia na educação; transversalidade, 
vivência e globalidade; e sustentabilidade socioambiental (CNE, 2012).  

As profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam a 
existência de graves violações destes direitos e com isso, a Educação em 
Direitos Humanos emerge como uma forte necessidade capaz de reposicionar 
os compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direitos e de 
responsabilidades. Ela poderá influenciar na construção e na consolidação da 
democracia como um processo para o fortalecimento de comunidades e grupos 
tradicionalmente excluídos dos seus direitos (CNE, 2012).  

Para tanto estabelecerá como princípios aqueles contidos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Direitos Humanos, definida no art. 4º da Resolução 
CNE/CP nº 01 de 30 de maio de 2012 como processo sistemático e 
multidimensional, orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, 
articulando-se às seguintes dimensões:  

I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre 
direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e 
local; 

II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a 
cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 

III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em 
níveis cognitivo, social, cultural e político; 

IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; e 

V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 
humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de 
direitos.  

A inserção dos conhecimentos referentes a Educação em Direitos 
Humanos será feita de forma mista, ou seja, pela transversalidade (na 
abordagem interdisciplinar e na relação entre teoria e prática) e como conteúdo 
específico nas disciplinas já existentes na matriz curricular, abrangendo o 
ensino (cursos e suas atividades curriculares), a pesquisa (criação de núcleos 
de estudos e pesquisas com atuação em temáticas como violência, direitos 
humanos, segurança pública, criança e adolescente, relações de gênero, 
identidade de gênero, diversidade de orientação sexual, diversidade cultural, 
dentre outros), a extensão (atendimento de demandas não só formativas, mas 
também através da aproximação com os segmentos sociais em situação de 
exclusão social e violação de direitos, assim como os movimentos sociais e a 
gestão pública) e a gestão (incorporação na cultura e gestão organizacional, no 
modo de mediação de conflitos, na forma de lidar e reparar processos de 
violações através de ouvidorias e comissões de direitos humanos, na 
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representação institucional e intervenção social junto às esferas públicas de 
cidadania, a exemplo da participação das IES em conselhos, comitês e fóruns 
de direitos e políticas públicas).  

  
Objetivos 
 
Nessa perspectiva, o Centro Universitário Central Paulista objetiva a 

construção de uma sociedade que valorize e desenvolva condições para a 
garantia da dignidade humana, através de processos de promoção, proteção, 
defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de 
responsabilidades individuais e coletivas.  

Tem por escopo principal uma formação ética, crítica e política. A 
primeira se refere à formação de atitudes orientadas por valores 
humanizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, a igualdade, a 
justiça, a paz, a reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro 
ético-político para a reflexão dos modos de ser e agir individual, coletivo e 
institucional. A formação crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos 
sobre as relações entre os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, 
promovendo práticas institucionais coerentes com os Direitos Humanos. A 
formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e 
transformadora dos sujeitos de direitos. Sob esta perspectiva promover-se-á o 
empoderamento de grupos e indivíduos, situados à margem de processos 
decisórios e de construção de direitos, favorecendo a sua organização e 
participação na sociedade civil. Vale lembrar que estes aspectos tornam-se 
possíveis por meio do diálogo e aproximações entre sujeitos biopsicossociais, 
históricos e culturais diferentes, bem como destes em suas relações com o 
Estado. (CNE, 2012, p. 9). 

  
Situação 
  
O Centro Universitário Central Paulista incluiu em suas matrizes 

curriculares, de maneira mista (art. 7º, III, Resolução CNE/CP nº 01/2012), ou 
seja, a IES insere em sua Diretriz Curricular a disciplina “Direitos Humanos” - a 
partir do ano de 2013 – em alguns cursos de graduação e, em outros, fomenta 
o aprendizado de forma transdisciplinar. 

  
Meta 
 
Promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da 

sociedade, em um campus universitário modelo e exemplo prático em 
humanidades; 

  
Ações 
  
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos, o UNICEP define como suas ações: 
- Fomento, socialização e divulgação de estudos e experiências bem 

sucedidas realizados na área dos Direitos Humanos e da Educação em Direitos 
Humanos; 
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- Formação dos profissionais da educação nas diferentes áreas do 
conhecimento em educação de Direitos Humanos, atendendo às políticas de 
profissionalização; 

- Respeito às diversidades como aspecto fundamental na reflexão sobre 
as diversas formas de violência que ocasionam a negação dos Direitos 
Humanos, reconhecendo as diversidades, fruto da luta de vários movimentos 
sociais e evitando preconceitos e discriminações; 

- Participação democrática pela Educação em Direitos Humanos através 
da representação de todos os segmentos que integram a comunidade escolar e 
acadêmica em seus diferentes tempos e espaços como forma de se construir o 
sentido de participação política entre os diferentes atores (protagonismo 
discente e docente) que compõem o ambiente escolar. 

- Necessidade de criação de políticas de produção de materiais didáticos 
e paradidáticos, tendo como princípios orientadores o respeito à dignidade 
humana e a diversidade cultural e socioambiental, na perspectiva de educar 
para a consolidação de uma cultura de Direitos Humanos nos sistemas de 
ensino; 

-  Reconhecimento da importância da Educação em Direitos Humanos e 
sua relação com a mídia e as tecnologias da informação e comunicação, 
garantindo a livre expressão de pensamento, como forma de combate a toda 
forma de censura ou exclusão; 

- Efetivação dos marcos teórico-práticos do diálogo intercultural ao nível 
local e global, de modo a garantir o reconhecimento e valorização das 
diversidades socioculturais, o combate às múltiplas opressões, o exercício da 
tolerância e da solidariedade, tendo em vista a construção de uma cultura em 
direitos humanos capaz de constituir cidadãos/ãs comprometidos/as com a 
democracia, a justiça e a paz. 

Além das ações retro citadas, este Programa de Política Institucional de 
Educação em Direitos Humanos também se valerá dos 21 (vinte e uma) ações 
programáticas contidas no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(2007). 
 

2.7.3 Políticas e ações de acompanhamento Educação Especial 

 
A Educação Especial é a área de conhecimento destinada à discussão 

dos temas relacionados à pessoa com deficiência, como também, das pessoas 
com necessidades especiais.  É por meio dela que devem se orientar todas as 
iniciativas voltadas para a acessibilidade como forma de assegurar o direito das 
pessoas com deficiência.  

Os princípios e diretrizes, discutidos e apresentados na Convenção 
Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), assim como, os 
Decretos n°. 186/2008, 6.949/2009, 5.296/2004, 5.626/2005 e 7.611/2011, são 
documentos balizadores para a elaboração das políticas que devem ser 
desenvolvidas em busca do atendimento às necessidades especiais que se 
apresentem (PROGRAMA INCLUIR - ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR SECADI/SESu, 2013). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (MEC/2008), que define a Educação Especial como modalidade 
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transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, têm como função e 
objetivo disponibilizar recursos e serviços de acessibilidade e o atendimento 
educacional especializado, complementar a formação dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
(superdotação). O acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis pressupõe a adoção de medidas de apoio específicas para garantir as 
condições de acessibilidade, necessárias à plena participação e autonomia dos 
estudantes com deficiência, em ambientes que maximizem seu 
desenvolvimento acadêmico e social.  

É nesse sentido que devem ser estruturados dentro do espaço comum o 
atendimento às demandas de acessibilidade, sejam elas: barreiras físicas, 
pedagógicas, atitudinais, nas comunicações e informações, nos ambientes, 
instalações, equipamentos e materiais didáticos. 

 
"[...] a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente 
e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão 
as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, 
à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação 
e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou 
de uso público, tanto na zona urbana como na rural. (ONU,2006, s/n) 
 

Assegurar que as demandas de acessibilidade sejam concretizadas é 
fator primordial para que o acesso dos(as) estudantes público alvo da 
educação especial e de toda comunidade acadêmica, possibilitando a 
transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais 
inclusivos, indo ao encontro aos preceitos estabelecidos durante as 
Conferências Nacionais de Educação – CONEB/2008 e CONAE/2010. 

Tendo como alicerce o modelo social, deve se ter claro que as pessoas 
com deficiência são aquelas caracterizadas com algum impedimento 
permanente ou temporário de natureza física, sensorial e intelectual, e que 
dessa forma, podem de alguma maneira em interação com as barreiras 
atitudinais e ambientais, serem tolhidas de participarem em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

A deficiência não pode ser confundida com uma doença ou invalidez, e 
por esse motivo, as ações e políticas desenvolvidas não devem se restringir ao 
caráter clínico e assistencial. 

 
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-
lhes, o direito à participação na comunidade com as demais pessoas, as 
oportunidades de desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não 
restringir sua participação em determinados ambientes e atividades com base na 
deficiência.  Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu 
interesse profissional. Para a efetivação deste direito, as IES devem disponibilizar 
serviços e recursos de acessibilidade que promovam a plena participação dos 
estudantes. (Programa Incluir, 2013, s/n). 
 

A acessibilidade arquitetônica/física (ABNT 9050/2004) de todos os 
ambientes é ponto crucial para que o direito de ir e vir com segurança e 
autonomia seja garantido para todos os estudantes e demais membros da 
comunidade acadêmica e sociedade em geral. Cumprir as Normas de 
acessibilidade nesse caso é independente da matricula de estudante com 
deficiência na IES (Decreto No. 5.296/2004). 
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Diferentes recursos e serviços de acessibilidade devem ser 
disponibilizados, para que seja garantida às necessidades específicas do 
estudante com deficiência ou necessidade especial, destacando-se o tradutor e 
intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia intérprete, equipamentos de 
tecnologia assistiva e materiais pedagógicos acessíveis. Assim, as condições 
de acessibilidade à comunicação e aos materiais pedagógicos se efetivam 
mediante demanda desses recursos e serviços pelos estudantes com 
deficiência, matriculados na IES e pelos participantes nos processos de 
seleção para ingresso e atividades de extensão desenvolvidas pela instituição. 

A IES é a responsável direta na manutenção da qualidade de seu 
atendimento de serviços e recursos em todas as suas atividades acadêmicas e 
administrativas. Para tanto é primordial, com base na Resolução CNE/CP 01, 
de 30/05/2012, o desenvolvimento de diferentes ações inclusivas que 
contemplem o ensino, pesquisa e extensão universitária. 
 
2.7.3.1. Objetivo: Desenvolver práticas educativas de forma continuada 
junto aos acadêmicos do UNICEP, como forma de assegurar o acesso e a 
igualdade de oportunidades a todos os estudantes sem distinção. 
 
a) Período Inicial: 2016   Período Final: permanente 
b) Situação: Ampliar parte dos currículos atuais de cada curso de forma a 
contemplar conteúdos relativos ao tema; 
c) Meta: Atingir 100% dos estudantes dos cursos oferecidos pelo Unicep no 
que diz respeito a extinção de comportamentos de preconceito com relação a 
pessoa com deficiência; 
d) Ações: Incluir nas ementas de algumas disciplinas de todos os cursos 
assuntos relativos ao tema, de forma a proporcionar em momentos oportunos à 
discussão fundamentada das relações de gênero; 
 
2.7.3.2. Objetivo: Conscientizar estudantes e a comunidade acadêmica 
como um todo com relação à possível existência de preconceitos 
atitudinais com relação à pessoa com deficiência. 
 
a) Período Inicial: Outubro de 2015  Período Final: permanente 
b) Situação: Palestras com profissionais específicos da área (Semana da 
conscientização sobre o estudante público alvo da Educação Especial) 
c) Meta: Oferecer em horário específico de aula a oportunidade de discussão 
do tema com profissionais especialistas; 
d) Ações: Palestras com profissionais de nossa e outras instituições sobre o 
tema em questão. 
 
2.7.3.3. Objetivo: Assegurar às pessoas com deficiência o acesso e 
permanência independente dentro do Campus e em seu entorno, por meio 
da retirada ou adaptação de diferentes barreiras físicas e arquitetônicas; 
 
a) Período Inicial: Imediato   Período Final: permanente 
b) Situação: Conferência das necessidades de adequações no que diz 
respeito à acessibilidade física (barreiras físicas), equipamentos e materiais 
necessários para o ensino de qualidade para a pessoa com deficiência. 
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c) Meta: Tornar o espaço universitário 100% acessível, oferecendo 
infraestrutura que garanta não só a entrada, mas a permanência do estudante 
com deficiência. 
d) Ações: Desenvolver estudo piloto com a participação de estudantes com 
deficiência matriculados nos diferentes cursos do UNICEP, como forma de 
observar e corrigir as principais necessidades de acessibilidade física do 
Campus e seu entrono. 
 
2.7.3.4. Objetivo: Disponibilizar serviços e recursos de acessibilidade que 
promovam a plena participação dos estudantes com deficiência nos 
diferentes locais disponíveis para o desenvolvimento acadêmico 
 
a) Período Inicial: Imediato   Período Final: permanente 
b) Situação:  
c) Meta: ampliar o conhecimento e desmistificar questões de preconceito que 
possam estar presentes em toda comunidade universitária; 
d) Ações: Divulgação e apresentação de textos, vídeos, rodas de conversa, 
palestras, como forma de ampliar o conhecimento do tema. 
Responsáveis: 
Prof. Dr. Edison Martins Miron 
Profa. Rosana Maria Alves Manzilli 
 

2.7.4 Políticas e ações de acompanhamento Meio ambiente 

A política de Educação Ambiental do UNICEP, em cumprimento a sua missão 
de formar e sensibilizar cidadãos qualificados e comprometidos com o 
desenvolvimento pleno e sustentável do país, privilegia o ensino para a busca 
contínua de uma melhor relação entre o homem e o meio ambiente por meio de 
ações sustentáveis que visam uma melhor qualidade de vida, constituindo 
diretrizes e princípios que norteiam a implementação de instrumentos legais e 
institucionais de gestão e gerenciamento ambiental no âmbito da 
sustentabilidade.  
A Política define ainda o comprometimento da IES com o meio ambiente, está 
fundamentada na Lei nº 9.795/1999, que dispõe sobre a educação ambiental e 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, regulamentada pelo Decreto 
nº 4.281, de 25 de junho de 2002 e pela Resolução CNE/CP nº 02 de 15 de 
junho de 2012 que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental.  
Baseado nas Diretrizes, o UNICEP instituiu a Comissão Permanente de Apoio 
às Políticas Institucionais - COPAPI, que tem por função a coordenação e 
implementação das ações relacionadas ao Meio Ambiente definidas nesta 
política, compatível com a ISO 14001, além do ciclo PDCA (Planejar, Executar, 
Checar e Agir) e possui as seguintes competências:  
- realizar o diagnóstico dos impactos da IES sobre o meio ambiente, definindo 
metas e ações para a gestão ambiental do campus, incluindo a gestão de 
resíduos;  
- ditar normas para as questões ambientais em consonância com a legislação 
ambiental nacional (guia de práticas sustentáveis);  
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- avaliar projetos de pesquisa, de ensino e extensão relacionados a área de 
meio ambiente na instituição para o atendimento dos princípios, objetivos e 
diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental.  
- coordenar programas e projetos na área de educação ambiental no campus e 
seu entorno, visando a promoção da biodiversidade local, a preservação 
ambiental, o paisagismo e a sustentabilidade (como por exemplo, o plantio de 
espécies vegetais nativas, exóticas, medicinais e frutíferas no campus, 
reestruturação das curvas de nível e recuperação da mata ciliar e da área de 
nascente da Área de Preservação Permanente próximo ao campus);  
- propor soluções baseadas no padrão de gerenciamento ambiental da ISO 
14001;  
- elaborar o plano de Gestão e Gerenciamento de Recursos Água, Energia e 
Resíduos, Conforto Térmico, Poluição, Infraestrutura e Bens de consumo 
(como por exemplo: a captação de água de chuva para utilização em limpeza 
de pisos, jardinagem; sistema de incêndios; bacias sanitárias de baixo 
consumo; torneiras com aeradores e fechamento automático; tinta especial nos 
telhados, que reflete a energia solar no verão e absorve a energia no inverno; 
programas e parcerias de coleta seletiva e destinação correta dos resíduos 
recicláveis, sucata eletrônica; resíduos químicos de laboratório; campanhas de 
coleta de óleo de fritura usado; compostagem; coleta de pilhas e baterias, 
destinação de lâmpadas fluorescentes, redução do uso do papel; uso de papel 
reciclado; repensar transportes, emissões gasosas, aquisições, serviços entre 
outros);  
- estabelecer parcerias com outras IES e empresas para desenvolvimento das 
questões ambientais;  
- sensibilizar e treinar funcionários e estudantes e promover cursos de 
formação de gestores ambientais;  
- sistematizar a apresentação e divulgação das políticas ambientais da 
Instituição a todos os estudantes, docentes, funcionários e comunidade, por 
meio de recursos de comunicação, palestras, fóruns, debates;  
- elaboração de relatórios periódicos de Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
do campus;  
- oferta de cursos de extensão a comunidade para sensibilização quanto às 
questões ambientais (como por exemplo a alimentação orgânica, a saúde e a 
racionalização do uso de combustíveis);  
- desenvolver ações de doação de compostos provenientes da compostagem 
dos resíduos orgânicos a escolas de ensino fundamental e médio, estimulando 
o desenvolvimento de horta orgânica e plantio de mudas.  
  
O UNICEP define seus objetivos no contexto da educação ambiental 
fundamentados nos princípios estabelecidos pela Resolução CNE/CP nº 02 de 
15 de junho de 2012, promovendo:  
a) A gestão e ações de ensino pesquisa e extensão orientadas pelos princípios 
e objetivos da Educação Ambiental;  
b) O desenvolvimento econômico e tecnológico integrado com a preservação 
ambiental;  
c) O estímulo à reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação 
Ambiental na formulação, execução e avaliação de projetos institucionais e 
pedagógicos;  
d) gerenciar programas para redução do uso da água e energia;  
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e) evitar a poluição e contaminação ambiental, preservando a natureza na IES 
e seu entorno entre outros.  
  
O UNICEP incluiu em suas matrizes curriculares conhecimentos relativos à 
Educação Ambiental” a partir do ano de 2013, de acordo com a Resolução 
CNE/CP nº 02/2012, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental, fundamentada na Lei nº 9.795/1999 e regulamentada 
pelo Decreto nº 4.281/2002.  
Atualmente, muitas ações estão sendo implementadas, como:  
- A educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade, em um 
campus universitário modelo e exemplo prático de gestão ambiental, 
responsabilidade social, modelo de eficiência energética e de sustentabilidade;  
- Visão integrada, multidimensional da área ambiental, considerando o estudo 
da diversidade biogeográfica e seus processos ecológicos vitais, as influências 
políticas, sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras, nas relações entre 
sociedade, meio ambiente, natureza, cultura, ciência e tecnologia;  
- Desenvolvimento do pensamento crítico por meio de estudos filosóficos, 
científicos, socioeconômicos, políticos e históricos, na ótica da sustentabilidade 
socioambiental, valorizando a participação, a cooperação e a ética;  
- Vivências que promovam o reconhecimento, o respeito, a responsabilidade e 
o convívio cuidadoso com os seres vivos e seu habitat;  
- Reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos 
ambientais, que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando a 
conquista da justiça ambiental;  
- Conceber por meio do órgão gestor institucional, iniciativas, indicar soluções 
racionais e propostas coerentes para solucionar as questões ambientais no 
campus;  
- Incentivar o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso e projetos 
de pesquisa com temas voltados a as questões ambientais, demonstrando 
compromisso com o meio ambiente, para que incluam em suas práticas 
profissionais a preocupação com as questões ambientais;  
- Promover eventos e implementar ações relacionadas ao meio ambiente, que 
envolvam todos os setores da Instituição a comunidade acadêmica, 
enfatizando o desenvolvimento de ações de sustentabilidade;  
- Implementação de estudos ambientais por meio de laboratórios específicos, 
que proporcionam o desenvolvimento de pesquisas básicas e aplicadas, 
ferramentas para avaliação ambiental e recursos técnicos e humanos;  
- Estimular a Educação Ambiental no campus, por meio de programas de 
Educação Ambiental permanentes, tendo por princípio a Política dos 5 R’s 
(Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar);  
- Adequar as especificidades contidas na Política Nacional de Resíduos Sólidos 
ao contexto universitário, tendo por base a Lei nº 12.305/2010, que trata da 
responsabilidade pelo recolhimento e destinação final ambientalmente 
adequada de produtos e resíduos remanescentes de uso produtos no mercado; 
e também no Decreto 7.040/2010, que regulamenta a Lei no 12.305/2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa;  
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- Promover a coordenação e comunicação das ações ambientais entre os 
setores da instituição e entre o UNICEP e a comunidade, motivando a 
participação da comunidade local e regional, numa ampla perspectiva. 
 
Responsáveis: 
Profa. Dra. Lucia Helena de Aguiar Vieira 
Prof. Msc. Karina Grana 
 

2.7.5 Política das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-
Brasileira, Africana e Indígena 

Segundo Resolução CNE/CP nº 01/2004 a obrigatoriedade da inclusão 
de História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos, trata-se de 
decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação 
de docentes. Um dos argumentos incluídos no referido parecer define que no 
Brasil a presença da cultura negra e o fato de 45% da população brasileira ser 
composta de negros (de acordo com o senso IBGE), não tem sido suficientes 
para eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos racistas, persistindo em 
nosso país um imaginário étnico racial, que privilegia a brancura e valoriza 
principalmente as raízes européias da sua cultura, ignorando-se ou pouco 
valorizando as culturas indígena, africana e asiática. 

 A política das relações étnico-raciais instituída pelo UNICEP está 
fundamentada no reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-
brasileiros, asiáticos e indígenas, à diversidade da nação brasileira, ao igual 
direito à educação de qualidade, isto é, não apenas direito ao estudo, mas 
também a formação para a cidadania responsável pela construção de uma 
sociedade justa e democrática em consonância com a legislação pertinente. 
 
2.7.5.1. Objetivos 
 

Nessa perspectiva o UNICEP define seus objetivos no contexto das 
relações étnico-raciais fundamentados nos princípios estabelecidos pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, fundamentada 
no Parecer CNE/CP nº3 de 10 de março de 2004, e instituída pela Resolução 
CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, 
que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, 
Africana e Indígena. Neste contexto, o UNICEP objetiva promover a educação 
para: 
a) o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-
brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de 
valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 
europeias e asiáticas”. 
b) a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas 
e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-
os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, 
respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 
consolidação da democracia brasileira.  
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a) Período inicial: outubro de 2015  Período final: março de 2016 
b) Situação 

 
O UNICEP incluiu em suas matrizes curriculares , a disciplina “Relações 

Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena” a partir 
do ano de 2013, de acordo com a Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 
2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, fundamentada no Parecer CNE/CP nº3 de 10 de março de 2004, e 
Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, que estabelecem as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena.   
c) Meta Promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da 
sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais 
positivas, de superação das indiferenças e injustiças, rumo à construção de 
uma nação democrática fundamentada nos princípios de igualdade básica da 
pessoa humana como sujeitos de direitos. 
d) Ações: 
1. Integração da ementa da disciplina das Relações Etnico-Raciais aos seus 
objetivos e estratégias de ensino; 
2. inclusão nos conteúdos programáticos da disciplina, de diversos aspectos 
história e cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
dos grupos dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da áfrica e dos 
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e 
indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional,, 
resgatando temas relacionados a saúde, e contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes a história do Brasil, incluindo as discussões 
de problemas desencadeados pelo racismo e outras discriminações, 
fundamentadas em bibliografias; 
3. Promover capacitação dos docentes por meio de grupos de estudos, cursos 
e articulação com núcleos de estudos afro-brasileiros, comunidades e 
movimentos sociais; 
4. Inclusão de personagens negros assim como de outros grupos étnico-raciais 
em cartazes e ilustrações veiculados pela IES; 
5. Organização de centro de documentação, biblioteca, midiotecas, exposições 
de arte em que se divulguem valores, pensamentos, jeitos de ser e viver dos 
diferentes grupos étnico-raciais brasileiros; 
6. Incentivo as atividades culturais relativas a temática no âmbito das 
atividades culturais da Instituição. 
Responsáveis: 
Profa. Dra. Lucia Helena de Aguiar Vieira 
Prof. Msc. Hilário Domingues Neto 
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2.7.6 Politicas e ações de acompanhamento Relações de Gênero 

A sociedade, assim como as instituições educacionais, é permeada pela 
diversidade sexual e os indivíduos com identidades de gênero distintas da 
heteronormatividade estão dispostos às práticas homofóbicas, ocasionadas por 
preconceitos que geram nas vítimas diferentes tipos de violência.  

A homofobia está presente em todos os âmbitos da sociedade e, muitas 
vezes, no ambiente educacional é onde ela se manifesta com maior 
intensidade devido à proximidade entre os próprios estudantes, assim como 
entre os mesmos e os docentes. De acordo com Souza et al (2015, p. 65):  

 
Sabe-se que a homofobia ocorre de modo implícito ou explícito no ambiente 
escolar, seja através de piadinhas de cunho preconceituoso feitas entre os 
próprios docentes ou mesmo apelidos pejorativos, ameaças e exclusões que os/as 
discentes perpetram conta colegas que diferem do padrão masculino e/ou 
feminino hegemônico, entre outras formas de preconceitos.  
 

Assim sendo, faz-se necessário a promoção de eventos e projetos que 
visem erradicar atos homofóbicos e a violência contra a população de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis ou transexuais/LGBT. Entende-se por violência, não 
apenas a física, mas também a sexual e a psicológica, que pode acarretar 
danos irreversíveis às vítimas. A violência física “[...] é a ação que coloca em 
risco ou que causa dano à integridade física de uma pessoa. Para isso, o 
agressor faz uso da força com o objetivo de ferir, deixando ou não marcas 
evidentes” (REBOLHO, 2015, p. 95). A violência sexual, segundo a mesma 
autora, é a ação que “[...] obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou 
verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, 
intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer 
outro mecanismo que anule ou limite a vontade individual”. Já a violência 
psicológica 

 
[...] inclui abusos e falta de respeito que ferem a identidade do indivíduo. Uma 
pessoa é vítima deste tipo de violência quando passa a receber críticas e insultos 
constantemente; quando é controlada a todo tempo; quando é impedida dever 
seus familiares ou de ter amigos; quando sofre ameaças, enfim, atitudes que 
provocam nela algum tipo de trauma psicológico (Id.). 
 

Devido esses atos homofóbicos violentos o debate sobre as identidades 
e as práticas sexuais e de gênero vem se tornando dia-a-dia mais acalorado. 
Louro (2010, p. 10) embasada nos estudos de Stuart Hall (1997) afirma que: 
“Novas identidades sociais tornaram-se visíveis, provocando, em seu processo 
de afirmação e diferenciação, novas divisões sociais e o nascimentos do que 
passou a ser conhecidos como “políticas de identidades””.  

A contemporaneidade trouxe uma nova sociedade e, por conseguinte as 
formas de viver e construir identidades de gênero e sexuais está mudando as 
relações entre as pessoas. É neste momento que a comunidade acadêmica 
tende-se a fazer presente, visto que: “[...] a sexualidade não é apenas uma 
questão pessoal, mas é social e política; [...] é “aprendida”, ou melhor, é 
construída, ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos” 
(LOURO, 2010, p. 11). Para Foucault (1988) a sexualidade é uma invenção 
social, pois se constitui historicamente a partir de diferentes discursos sobre o 
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sexo, que tendem a regular e normatizar os saberes que produzem como 
verdades absolutas. Cabe, então, a esta parcela da sociedade medidas contra 
atos homofóbicos e preconceituosos.  
 
2.7.6.1. Objetivo: Promover a formação continuada de acadêmicos do 
UNICEP, em relação ao respeito à diversidade sexual, no que tange a 
interface gênero, sexualidade e saúde 
 
a) Período Inicial: 2016   Período Final: permanente 
b) Situação: Ampliar parte dos currículos atuais de cada curso de forma a 
contemplar conteúdos relativos ao tema; 
c) Meta: Atingir 100% dos estudantes dos cursos oferecidos pelo Unicep no 
que diz respeito a extinção de comportamentos de preconceito com relação a 
diversidade sexual. 
d) Ações: Incluir nas ementas de algumas disciplinas de todos os cursos 
assuntos relativos ao tema, de forma a proporcionar em momentos oportunos à 
discussão fundamentada das relações de gênero; 
2.7.6.2. Objetivo: Difundir e orientar ações educativas teóricas e práticas 
que viabilizem o reconhecimento da igualdade de direitos da valorização 
das diferenças e da diversidade de relações humana e de gênero, de 
orientação do desejo sexual por meio de programas de educação sexual 
que extrapolem questões políticas, religiosas, entre outras, permitindo a 
extinção ou diminuição de inequidades e desigualdades com relação à 
pessoa humana. 
 
a) Período Inicial: Outubro de 2015   Período Final: Novembro 
2015 
b) Situação: Palestras com profissionais específicos da área 
c) Meta: Oferecer em horário específico de aula a oportunidade de discussão 
do tema com profissionais especialistas; 
d) Ações: Palestras com profissionais de nossa e outras instituições sobre o 
tema em questão. 
 
2.7.6.3. Objetivo: Garantir o exercício da cidadania no contexto 
universitário daqueles que são vítimas de preconceito por sua orientação 
do desejo sexual; 
a) Período Inicial: Imediato   Período Final: permanente 
b) Situação: Criar espaço físico e disponibilizar canal online (ouvidoria) para 
encaminhamento das diferentes ocorrências para a comissão específica 
responsável; 
c) Meta: ampliar os canais de comunicação entre estudantes e a comissão 
específica, dando voz aos estudantes 
d) Ações: Divulgação a toda comunidade acadêmica sobre a existência de 
comissão específica, de canal online específico e de horário disponibilizado 
com os profissionais responsáveis, quando solicitado ou mediante 
necessidade. 
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2.7.6.4. Objetivo: Promover a saúde sexual dos jovens e Contribuir para a 
promoção dos direitos humanos de toda a comunidade universitária 
 
a) Período Inicial: Imediato  Período Final: permanente 
b) Situação: Desenvolvimento de iniciativas informativas sobre sexo, 
sexualidade e relações de gênero; 
c) Meta: ampliar o conhecimento e desmistificar questões de preconceito que 
possam estar presentes em toda comunidade universitária; 
d) Ações: Divulgação e apresentação de textos, vídeos, rodas de conversa, 
palestras, como forma de ampliar o conhecimento do tema. 
Responsáveis: 
Profa. Dra. Ana Claudia Figueiredo Rebolho 
Prof. Dr. Edison Martins Miron 
 
 

2.8 Políticas de Gestão  

2.8.1 Introdução 

 
O modelo de Política de Gestão do Centro Universitário Central 

Paulista/UNICEP contemplará em suas ações a gestão por competências, a 
racionalidade, a alocação de recursos orçamentários de forma participativa e 
democrática, a humanização das relações e a transparência e democratização 
dos processos administrativos e acadêmicos, tendo como princípios basilares: 

I. Compromisso com a prática da justiça social, equidade, cidadania, 
ética, conservação e preservação do meio ambiente, transparência e gestão 
democrática; 

II. Verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a 
extensão; 

III. Eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do 
conhecimento humanístico, científico e tecnológico e suporte aos arranjos 
produtivos locais, sociais e culturais; 

IV. Compromisso com a Educação inclusiva e emancipatória, em 
especial de pessoas com necessidades educacionais e deficiências 
específicas; 

V. O respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológica; 
VI. O pluralismo de pensamento; 
VII. A dissociabilidade entre ensino, pesquisa, em especial de Iniciação 

Científica, e extensão; 
VIII. A flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos de ensino; 
IX. Além de prestar serviços educacionais de qualidade, devemos estar 

em consonância com as diferentes necessidades da comunidade escolar 
objetivo permanente e indissociável para o desenvolvimento de ações que 
efetivem as políticas voltadas para a Acessibilidade Atitudinal, Física, Digital, 
nas Comunicações, nas Questões Pedagógicas, Étnico Raciais, 
Socioambientais, de Direitos Humanos na Adequação do Transporte, entre 
outras, como forma de garantir não apenas o acesso, mas também assegurar 
condições plenas de participação e aprendizagem de todos os estudantes. 
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2.8.2 Organização Administrativa 
 

O Centro de Ensino Superior de São Carlos, desde o seu 
credenciamento como faculdade, teve a Diretoria como estrutura 
administrativa. Quando da sua transformação como UNICEP, a estrutura de 
diretoria foi mantida na vigência de todos os seus PDIs. Assim, a estrutura 
administrativa de Direção será mantida, pois considera que a Organização 
Administrativa é resultado de um processo de contínua avaliação da 
experiência anterior e do propósito de encontrar o melhor ajustamento possível 
à nova realidade institucional e às diretrizes e normas legais, ora vigentes e 
que se encontra expressa na estrutura organizacional e em suas instâncias de 
decisão. 
 
2.8.3 Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão 
 

A estrutura organizacional e as instâncias de decisão do UNICEP 
atendem à legislação federal vigente, o Estatuto e o Regimento Geral e 
possuem os seguintes órgãos: 
 
I. Órgãos de Administração Superior: 

a) Chancelaria;  
b) Conselho Universitário; 
c) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
d) Diretoria. 

II. Órgãos de Administração Acadêmica: 
a) Conselho de Curso; 
b) Núcleo Docente Estruturante; 
c) Coordenadoria de Curso. 

III. Órgãos Suplementares 
a) Biblioteca; 
b) Ouvidoria Geral. 

IV. Órgão de Administração de Cursos Técnicos: 
a) Diretoria de Ensino Técnico.  
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2.8.4 Organograma Institucional e Acadêmico 

 
 

2.8.5 Órgãos Colegiados: atribuições, competências e composições. 
 
As atribuições, as competências e a composição dos órgãos da 

Estrutura Organizacional do UNICEP estão definidas no Estatuto da Instituição. 
(ANEXO I), a saber: 
“Artigo 11. O Conselho Universitário (CONSUN), órgão superior de natureza 
deliberativa e normativa e instância final para todos os assuntos acadêmico 
administrativos, é integrado: 
I - pelos Chanceleres, como seus Presidentes de Honra; 
II - pelo Diretor Geral, seu Presidente; 
III - pelos Diretores; 
IV - por dois representantes dos coordenadores de curso; 
V - por quatro representantes do corpo docente; 
VI - por um representante do corpo técnico-administrativo; 
VII - por um representante do corpo discente; 
VIII - por quatro representantes da Mantenedora, indicados por esta; 
§ 1º. Os representantes discriminados nos incisos III, IV, V e VI serão 
escolhidos por seus respectivos pares. 
§ 2º. Os representantes do corpo docente necessariamente deverão ser 
integrantes do quadro permanente da instituição. 
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§ 3º. O mandato dos representantes discriminados nos incisos III, IV e V de 
dois anos, com direito a uma recondução. 
§ 4º. O mandato do representante do corpo discente é de um ano, vedada a 
recondução imediata. 
§ 5º. É assegurada, aos representantes do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, estabilidade durante a duração do mandato. 
Artigo 12. Compete ao Conselho Universitário: 
I - formular o planejamento, as diretrizes e as políticas gerais do UNICEP; 
II - estabelecer as normas gerais de funcionamento do UNICEP; 
III - aprovar a criação, desmembramento, fusão ou extinção de unidades 
acadêmicas, administrativas ou suplementares, ouvidos o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e demais órgãos interessados; 
IV - aprovar alterações neste Estatuto, no Regimento Geral e nos regimentos e 
regulamentos das unidades acadêmicas ou administrativas; 
V - estabelecer os critérios e a sistemática para elaboração de atos normativos 
dos órgãos colegiados; 
VI - apurar as responsabilidades do Diretor Geral e dos Diretores quando, por 
omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da 
legislação de ensino, deste Estatuto, do Regimento Geral ou de normas 
complementares; 
VII - aprovar a instituição e a concessão de títulos honoríficos e concessão de 
prêmios; 
VIII - deliberar sobre representações ou recursos que lhe forem encaminhados 
pelo Diretor Geral; 
IX - determinar providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 
indisciplina coletiva; 
X - intervir nos demais órgãos do UNICEP, esgotadas as vias ordinárias, bem 
como avocar as atribuições a eles conferidas; 
XI - determinar o recesso parcial ou total das atividades escolares de cada 
curso ou de todos, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE); 
XII - aprovar a sistemática e o processo de avaliação institucional; 
XIII - aprovar a instituição de símbolos, bandeiras e flâmulas; 
XIV - deliberar sobre o orçamento anual e suas alterações; 
XV - escolher e designar o Ouvidor, disciplinando as suas funções; 
XVI - deliberar sobre o Código de Ética do UNICEP; 
XVII - exercer o poder disciplinar, originariamente ou em grau de recurso 
como instância superior; 
XVIII - interpretar o presente Estatuto e o Regimento Geral e resolver casos 
neles omissos; 
XIX - instituir comissões; 
XX - criar, extinguir ou desmembrar diretorias, coordenadorias, órgãos 
suplementares e outras unidades da instituição; 
XXI - exercer as demais atribuições de sua competência, por força de lei e 
deste Estatuto; 
XXII - resolver os casos omissos, de acordo com os costumes, a analogia e os 
princípios gerais de direito, ouvidos os Chanceleres. 
Artigo 13. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão 
central de supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com 
atribuições deliberativas, normativas e consultivas, é integrado: 
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I - pelo Diretor Geral, seu Presidente; 
II - pelos Diretores: 
II - pelos Coordenadores de Curso; 
IV - por oito representantes do corpo docente, escolhidos por seus pares, entre 
os integrantes do quadro permanente da instituição; 
V - por um representante do corpo discente, escolhido por seus pares, na 
forma da legislação vigente, vedada a recondução imediata. 
§ 1º. O mandato dos representantes docentes é de dois anos, permitida uma 
recondução. 
§ 2º. É assegurada aos representantes do corpo docente estabilidade durante 
a duração do mandato. 
Artigo 14. Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
I - superintender e coordenar, em nível superior, as atividades de ensino, de 
pesquisa e extensão, deliberando sobre: 
a) criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 
b) ampliação, redistribuição e diminuição de vagas; 
c) elaboração da programação dos cursos; 
d) as normas gerais dos processos de seleção para matrícula nos cursos ou 
disciplinas; 
e) o calendário acadêmico anual, os turnos e o horário de funcionamento dos 
cursos de graduação; 
f) as normas acadêmicas complementares às do Regimento Geral, em especial 
as relativas a programas de ensino, matrículas de graduados e outras, 
transferências, trancamentos de matrícula, reopções de curso, adaptações, 
avaliação do processo ensino-aprendizagem, processo seletivo para os 
diversos cursos, aproveitamento de estudos e outras, que se incluem no âmbito 
de sua competência; 
g) os currículos plenos dos cursos de graduação, decidindo sobre questões 
relativas a sua aplicabilidade; 
h) o conteúdo e a duração dos cursos de doutorado, mestrado, especialização 
e aperfeiçoamento; 
i) a programação das pesquisas e das atividades de extensão; 
j) as normas sobre contratação e dispensa de docentes; 
k) os planos de carreira docente; 
l) as propostas de avaliação institucional; 
II - elaborar o seu Regimento Interno; 
III - deliberar, naquilo que lhe compete, sobre as alterações deste Estatuto e do 
Regimento Geral; 
IV - constituir comissões; 
V - aprovar, encaminhando para apreciação do Conselho Universitário, a 
concessão de dignidades acadêmicas e prêmios; 
VI - exercer o poder disciplinar, no âmbito de suas funções; 
VII - exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 
Artigo 15. A Diretoria, órgão executivo da administração superior do UNICEP, é 
exercida pelo Diretor Geral, auxiliado pelos Diretores de Ensino de Graduação, 
de Pós-Graduação e Pesquisa, de Extensão e de Apoio Administrativo. 
§ Único. A Diretoria de Ensino Técnico, responsável pela Administração do 
Ensino Técnico, é subordida diretamente ao Diretor Geral e suas atribuições 
estão previstas em regimento próprio aprovado pelo CONSEPE. 
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Artigo 16. O Diretor Geral e os Diretores são indicados pela Mantenedora, para 
um mandato de dois anos, permitida a recondução. 
§ 1º. Só poderão fazer parte dos cargos referidos neste Artigo integrantes do 
quadro da carreira docente ou administrativo do UNICEP. 
§ 2º. Ao Diretor Geral e aos demais Diretores, aplica-se, integralmente, o 
disposto no parágrafo 5º do Artigo 11 deste Estatuto. 
§ 3º. Em suas faltas e impedimentos eventuais, o Diretor Geral será substituído 
por um dos Diretores, designado pela Mantenedora. 
Artigo 17. Junto à Diretoria, nos termos deste Estatuto, funcionará a Ouvidoria 
Geral do UNICEP. 
Artigo 18. São atribuições do Diretor Geral: 
I - superintender todas as atividades do UNICEP e representá-la perante as 
autoridades educacionais, a sociedade e a Mantenedora, assegurando o 
exercício da autonomia institucional; 
II - cumprir e fazer cumprir as resoluções dos órgãos colegiados superiores, 
este Estatuto, o Regimento Geral e a legislação e normas vigentes; 
III - convocar e presidir o CONSUN e o CONSEPE, com direito a voto, além do 
de qualidade; 
IV - presidir todos os atos universitários a que estiver presente; 
V - conferir graus, expedir diplomas, certificados e títulos profissionais; 
VI - assinar acordos, convênios ou contratos; 
VII - promover a elaboração do planejamento anual de atividades, a elaboração 
da proposta orçamentária e a sua execução; 
VIII - indicar à Mantenedora a admissão do pessoal docente e técnico-
administrativo, após o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste 
Estatuto, no Regimento Geral, na Consolidação das Leis do Trabalho e demais 
normas aplicáveis; 
IX - encaminhar ao CONSUN a prestação de contas e o relatório das atividades 
do ano findo; 
X – tomar decisões, quando necessárias, ad referendum dos respectivos 
Conselhos; 
Xl - propor ao CONSUN a concessão de títulos honoríficos e de prêmios; 
XII - autorizar qualquer pronunciamento público que envolva, sob qualquer 
forma, o UNICEP; 
XIII - constituir comissões, auditorias ou assessorias para resolver matérias de 
interesse do UNICEP; 
XIV - designar os ocupantes de cargos e funções de direção, coordenadoria, 
secretaria e demais funções ou empregos; 
XV - designar os representantes que integram os Órgãos colegiados; 
XVI - exercer o poder disciplinar, de acordo com as normas vigentes; 
XVII - delegar competência; 
XVIII - exercer quaisquer outras atribuições previstas em Lei, neste Estatuto e 
no Regimento Geral. 
Artigo 19. Compete aos Diretores de Ensino de Graduação, de Pós-Graduação, 
de Pesquisa e de Extensão, superintenderem, coordenarem, fomentarem e 
fiscalizarem as atividades das suas respectivas áreas no UNICEP, zelando por 
sua adequada execução e pelo incremento de seu nível de qualidade. 
Artigo 20. Compete ao Diretor Geral Administrativo superintender, coordenar, 
fomentar e fiscalizar todas as atividades administrativas do UNICEP, zelando 
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pelo patrimônio da instituição e assegurando a eficácia e a eficiência na 
utilização dos recursos disponíveis. 
Artigo 21. As atribuições específicas dos Diretores são conseqüência de 
delegação de competência do Diretor Geral e serão estabelecidas e fixadas em 
Ato por ele baixado.” 
 
2.8.6 Formas de Participação da Comunidade Acadêmica nos Órgãos 
Colegiados da Instituição 
 
A descrição apresentada, no item “2.7.5. Órgãos Colegiados: atribuições, 
competências e composições.” expressa as disposições do Estatuto da 
instituição no qual evidencia que docentes, funcionários técnico-administrativos 
e estudantes têm acesso aos diferentes colegiados e órgãos deliberativos do 
UNICEP e que a participação é legitimada mediante a indicação de 
representantes por seus pares. Especificamente no caso dos docentes, a 
condição de membro dos Colegiados deliberativos permite também a aquisição 
de conhecimentos importantes sobre o processo de gestão da Instituição e com 
isso uma efetiva preparação para o exercício de atividades administrativas em 
sintonia com as instâncias de tomada de decisão. 
 
2.8.7 Órgãos Suplementares 
 
Constituem órgãos suplementares do UNICEP, destinados a complementarem 
os órgãos acadêmicos e administrativos, para o pleno exercício das funções de 
ensino, pesquisa, em especial de Iniciação Científica, e extensão. 
 
2.8.7.1 Biblioteca 
 

A Biblioteca do UNICEP é depositária de todo o material bibliográfico ou 
outros meios de informação e, destina-se a prover de informações o ensino, a 
pesquisa e a extensão, de acordo com as políticas, planos e programas do 
UNICEP e a comunidade em geral. 

 
a) Os princípios que fundamentam as atividades da Biblioteca do UNICEP são: 

I.  Respeito às regras do controle bibliográfico universal; 
II. Democratização do acesso à informação disponível; 
III. Participação atenta na manutenção da atualidade e qualidade da 
informação; 
IV. Atualização constante dos canais de comunicação com os órgãos 
teleinformacionais nacionais e estrangeiros; 
V. Maximização do uso dos equipamentos disponíveis; 
VI. Desenvolvimento de programas permanentes de atualização e 
aperfeiçoamento de pessoal; 
VII. Presteza no atendimento aos seus usuários; 
VIII. Zelo pela conservação e manutenção do acervo. 

b) A Biblioteca do UNICEP tem como objetivos: 
I. Disponibilizar aos seus usuários serviços bibliográficos e informacionais, 
nacionais e/ou estrangeiros; 
II. Manter a coleção dinâmica e atualizada; 
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III. Promover o uso e a instrução sistemática dos usuários na complexidade 
dos materiais bibliográficos e multimeios, para obtenção do benefício 
máximo desses recursos; 
IV. Manter intercâmbio com bibliotecas, centros de documentação, 
universidades e outras instituições técnicas, científicas e culturais, nacionais 
e estrangeiras; 
V. Preservar e conservar seus materiais e equipamentos, desenvolvendo um 
programa preventivo global. 

 
2.8.7.2. Ouvidoria Geral 
 

A Ouvidoria Geral configura uma instância de interlocução com os 
corpos docente, discente e de funcionários e com visitantes do UNICEP, 
contribuindo com informações, sugestões e propostas que ajustem 
procedimentos, refletindo a preocupação da instituição com o bom andamento 
das atividades a que se propõe executar. 

Com essa concepção, a Ouvidoria discrepa, portanto, de um órgão de 
simples registro de queixas e ocorrências e define-se como uma instância 
voltada para a construção de um constante relacionamento cooperativo entre a 
Instituição e todos aqueles que a frequentam. Sua constituição e suas funções 
estão previstas na seção IV e seus parágrafos do Estatuto do UNICEP, cuja 
regulação, organização e funcionamento é do Conselho Universitário, por 
proposta do Diretor Geral e tem como objetivos: 
a) assegurar aos corpos discente, docente e técnico-administrativo as 
informações referentes às ações da Instituição, que sejam necessárias ao 
aperfeiçoamento dos serviços prestados ao público do UNICEP;  
b) encaminhar medidas que superem eventuais entraves identificados pela 
comunidade do UNICEP, de modo a assegurar o bom desempenho de todas 
as funções acadêmicas e administrativas; 
c) resolver questões apresentadas pelo corpo discente, encaminhando 
soluções cabíveis, fazendo gestões junto aos docentes, coordenadores e 
gestores institucionais; 
d) manter contatos freqüentes com o Diretório Central e representantes de 
Cursos, buscando viabilizar soluções para problemas que afetem a 
comunidade, sempre numa perspectiva de convivência harmoniosa e 
construtiva. 
 
2.8.8 Órgãos de Apoio Administrativos às Atividades Acadêmicas 
 

O suporte de pessoal técnico e administrativo para o funcionamento dos 
cursos do UNICEP está organizado em setores da seguinte forma:  
 
a) Apoio Acadêmico 
 

Este setor tem por função dar apoio aos docentes e coordenadores de 
curso quanto ao fornecimento de materiais de consumo, além do agendamento 
e disposição nas salas de equipamentos audiovisuais. Assim sendo, cabe ao 
setor: Receber; Controlar; Armazenar; Solicitar compras de materiais; Distribuir 
aos setores do Campus; Entrega de materiais aos docentes; Realizar serviços 
de encadernações, plastificações e outros afins. 
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Ainda, o setor atende os docentes com equipamentos audiovisuais nas 
salas de aula, bem como manter a manutenção dos mesmos, cuidar de 
suprimento de giz nas salas de aulas. A infraestrutura de pessoal do Setor é 
composta de 01 funcionário 01 estagiário, estudante do UNICEP. 
 
b) Centro de Apoio Técnico Computacional 
 

O Centro tem por objetivo prover o apoio e a resolução de problemas 
relativos ao uso e manutenção de computadores e impressoras de toda a 
instituição. Além disso, otimiza a utilização de projetores multimídia nas aulas 
de graduação e de pós-graduação. Existe uma manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos que é realizada por uma equipe gerencial de alta 
competência.  
 
c) Sistema de Gestão Universitária 
 

O Sistema de Gestão Universitária – SGU do Unicep é desenvolvido 
internamente pelo Centro de Desenvolvimento de Software – CDS e tem como 
premissas padronizar e integrar os pontos importantes de controle da 
instituição, possibilitando disponibilidade e interligação de informações, 
contribuindo assim para uma melhor gestão institucional. O sistema está 
disponibilizado via internet. 

São relacionados os principais módulos do sistema: Vestibular; 
Acadêmico; Secretaria; Estudante; Docente; Coordenação de Curso; Direção 
Acadêmica; Financeiro; Gerencial; Visão Acadêmica; Visão Financeira e Visão 
Vestibular. 
Módulo Vestibular: Sobre o Módulo Vestibular é importante ressaltar que o 
sistema inicia o controle das informações desde o processo de inscrição, que é 
realizado pela internet, até a correção e elaboração de listas de aprovação, 
listas de espera, entre outras, que são geradas automaticamente. Todo o 
controle da logística em termos de distribuição dos inscritos em 
salas/blocos/campus é automatizado, bem como o controle referente ao 
pagamento da inscrição (o que permitirá a realização da prova). As listas de 
presença são impressas a partir do controle do pagamento evitando que 
pessoas não autorizadas façam as provas.  
 
Módulo Acadêmico: Para o controle das informações relacionadas à parte 
acadêmica da instituição foi criada uma subdivisão baseada nas 
funcionalidades desempenhadas por alguns atores envolvidos nessa parte. 
Esses atores, de uma maneira geral, são considerados importantes tanto no 
processo de geração quanto no processo de acesso às informações 
(consultas), e estão divididos da seguinte forma: Secretaria; Estudante; 
Docente; Coordenação e Direção 
 
Módulo Secretaria: A secretaria é responsável pela inserção e controle da 
maior parte das informações referentes ao Módulo Acadêmico. Essa inserção e 
controle se iniciam a partir do momento em que são realizadas as matrículas 
dos estudantes, tanto novos quanto veteranos, na instituição. É importante 
ressaltar que as informações para a realização das matrículas dos calouros são 
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provenientes do Módulo Vestibular, estabelecendo assim uma integração entre 
esses módulos. 

Para a matrícula são disponibilizadas as disciplinas que serão oferecidas 
no determinado semestre e ano, a partir da elaboração dos horários realizados 
pelos coordenadores. Também é disponibilizada uma funcionalidade que 
permite simular a matrícula, fornecendo uma estimativa ao estudante do custo 
das mensalidades. 

Ao concluir a matrícula o sistema gera automaticamente todos os 
documentos necessários a serem impressos, tais como: requerimento da 
matrícula, declaração da matrícula, contrato, recibo, etc. 

Transferências de cursos, aproveitamento de estudos, convalidação de 
disciplinas, controle sobre dependências, transição de grades, definição de 
horários, elaboração de turmas, alocação de estudantes às turmas, alocação 
de turmas em salas/blocos, geração de lista de presença (diário de classe), 
controle de falta, controle de notas (mapa de avaliação), controle de estudantes 
regulares e por disciplina, geração automática de histórico escolar, 
declarações, certidão de conclusão, termo de colação de grau, geração de 
etiquetas, mala direta, comunicados, envio de informações para o Mec, entre 
outras, são algumas funcionalidades disponíveis no Módulo Acadêmico, 
especificamente na visão da secretaria. 
 
Módulo Estudante: O Sistema de Gestão Universitária disponibiliza um 
ambiente específico para os estudantes do Unicep. Com esse ambiente o 
estudante pode acompanhar sua vida acadêmica dentro da instituição e ter 
acesso a inúmeras informações. Esse ambiente também pode ser acessado 
pela internet, o que proporciona flexibilidade ao estudante e minimização de 
trabalho para a secretaria uma vez que não precisa mais ficar fornecendo 
informações ao estudante. 
Módulo Docente: Os professores do Unicep, a exemplo dos estudantes, 
também têm à sua disposição um ambiente virtual acessível pela internet. 
Através desse ambiente o docente pode consultar informações referentes às 
suas atividades acadêmicas, especificamente relacionadas às aulas, cadastrar 
planos de ensino, digitar notas, enviar e-mails aos estudantes, etc.  
Módulo Coordenação de Curso: Para auxiliar a coordenação dos cursos do, 
foi criado o ambiente do coordenador. Nesse ambiente o coordenador tem à 
sua disposição várias informações referentes aos cursos que coordena, 
minimizando sua dependência em relação à secretaria, o que proporciona 
flexibilidade e uma melhor visão do curso e de seus estudantes, além de 
contribuir com uma diminuição da carga de trabalho da secretaria, 
principalmente quando das visitas de comissões do MEC. 
Módulo Direção Acadêmica: Para suporte à direção acadêmica do Centro 
Universitário Central, foi desenvolvido um ambiente exclusivo aos diretores. O 
ambiente do diretor é muito semelhante ao ambiente do coordenador, a 
diferença é que o coordenador tem acesso somente às informações referentes 
aos cursos que coordena, o diretor pode visualizar informações de todos os 
cursos. Todas as funcionalidades disponíveis no ambiente do coordenador 
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também estão disponíveis no ambiente da direção. Soma-se a essas 
funcionalidade vários relatórios. 
Módulo Financeiro: Sobre o Módulo Financeiro é importante ressaltar que 
está totalmente integrado ao Módulo Acadêmico, principalmente no que diz 
respeito às mensalidades, que são geradas a partir da situação da matrícula do 
estudante. Qualquer alteração na matrícula do estudante (tais como 
trancamentos ou inclusão de disciplinas) e/ou mudanças ocorridas com as 
grades que ele está matriculado (disciplinas por termo, carga horária, entre 
outras) reflete no valor a ser pago pelo estudante (mensalidade). Após a 
geração das mensalidades, o sistema cria um arquivo denominado “arquivo de 
remessa” que é encaminhado automaticamente, via internet, ao banco. A partir 
das informações contidas nesse arquivo de remessa o banco gera os boletos 
que serão encaminhados aos estudantes via correio. Todo o controle de 
pagamento referente aos boletos (mensalidades dos estudantes) é 
automatizado. Para os boletos pagos no banco o sistema importa um arquivo 
eletrônico de retorno que dá baixa automática nas mensalidades geradas pelo 
sistema. 
É importante ressaltar que as mensalidades são geradas levando em 
consideração os descontos concedidos e parcerias. 
O Módulo Financeiro também disponibiliza funcionalidades relacionadas ao 
controle do fluxo de caixa. Tal controle consta da abertura, alimentação e 
fechamento de caixa. Estão relacionados ao controle do fluxo de caixa: acordos 
financeiros (negociações), pagamento dos documentos solicitados pelos 
estudantes, matrículas, recebimento de mensalidades e controle referente às 
retiradas do caixa para pagamentos diversos (caixa pequeno). 
Módulo Gerencial: O Módulo Gerencial é destinado aos diretores da 
mantenedora. Nesse módulo os diretores têm uma visão global das situações 
acadêmica e financeira do Unicep, bem como o acompanhamento dos 
vestibulares. 
 
d) Centro de Comunicação Visual e Artes Gráficas 
 

A infraestrutura de pessoal do Centro é composta de 02 funcionários, 
com nível superior e 1 estagiário, estudante do UNICEP. O Centro é 
responsável pela identidade visual de toda a comunicação visual do UNICEP, a 
saber: Toda Sinalização, interna e externa, do UNICEP; Desenvolvimento de 
toda papelaria a ser publicada(formulários e timbrados em geral);  Criação e 
produção de peças publicitárias para os cursos, eventos acadêmicos e 
institucionais; Criação e produção das campanhas de vestibular; Criação e 
produção das peças e campanhas publicitárias para redes sociais; 
Responsável identidade visual do site da instituição; Contratação de Mídias on 
e off line para veiculação das campanhas publicitárias (TV, outdoors, 
impressos, rádio, mídias digitais, etc); Diagramação de revistas institucionais; 
Diagramação de todo o material didático de EaD para a da graduação e pós-
graduação. Ainda, com a constante evolução dos meios de comunicação 
digital, o Centro tem como objetivo, estar sempre aprimorando os 
conhecimentos na área. 
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e) Núcleo de Assessoria de Imprensa 
 

A Assessoria de Imprensa faz o intermédio entre a comunidade 
acadêmica do UNICEP e os veículos de comunicação (jornal, revista, site, rádio 
e emissoras de televisão). Fornece materiais para o público interno e externo, 
como releases, artigos, notas, sugestões de pauta, matérias, entrevistas, fotos, 
convites, clipping das matérias, newsletters, e-mail marketing, entre outros, 
proporcionando conteúdo informativo e agregador, através de uma visão 
sistêmica e global da instituição, e sua agregação de valor perante a 
comunidade. 

A assessoria é o elo de ligação entre a instituição e os veículos de mídia, 
pois acompanha ou presta diretamente informações aos jornalistas, com o 
intuito de desenvolver suas pautas. Também acompanha os representantes da 
instituição aos veículos de comunicação e mantém contato permanente com os 
diversos meios.  

Com participação ativa em todas as atividades realizadas pela 
instituição, seja de realização própria, ou através de parcerias, este núcleo 
mantém contato permanente com toda comunidade acadêmica, registrando 
todos os acontecimentos institucionais, através de fotos, vídeos, entrevistas, 
entre outros. 

O núcleo é coordenado por uma jornalista, com nível superior, e conta 
com o auxílio de um docente, um colaborador e um freelance para a cobertura 
das atividades e administração de redes sociais.  

As informações produzidas pelo setor são diferenciadas e adequadas 
para as características de cada veículo e enviadas aos jornais, revistas, rádios, 
emissoras de TV e sites de notícias de São Carlos e região, diariamente. 

O referido núcleo atua junto à Diretoria de Extensão, auxiliando no 
desenvolvimento de eventos institucionais, campanhas, arrecadações e 
doações, simpósios, feiras, ações externas e internas, uma vez que sua 
atuação holística permite a compreensão de diversas demandas e 
oportunidades previamente identificadas.   
 
f) Secretaria Acadêmica 
 

O atendimento aos estudantes, docentes e coordenações é realizado na 
Secretaria Acadêmica. De acordo com as solicitações, a Secretaria promove 
um atendimento personalizado, orientando ou encaminhando os pedidos para 
os setores competentes quando for o caso. Ela é responsável pela expedição 
de quaisquer documentos inerentes a vida acadêmica.  
 
Principais atribuições: Controlar e cumprir os prazos fixados no calendário 
escolar no que diz respeito às atividades acadêmicas; Executar a matrícula dos 
estudantes; Orientar, controlar e conferir a matrícula dos estudantes; Receber e 
orientar os discentes nos pedidos de transferências, trancamentos de 
disciplinas e solicitações de aproveitamento de estudos; Manter atualizado os 
arquivos físicos com os dados Acadêmicos dos estudantes da graduação e 
também o Banco de Dados; copiar os prontuários dos discentes para o arquivo 
digital; Montar os processos de registros de diplomas e encaminhá-los ao Setor 
de Registro de Diplomas e Encaminhar os diários de classe aos docentes e 
posteriormente digitar as faltas e controlar os mapas de notas 
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Atendimento ao Estudante: O estudante pode solicitar na Secretaria 
Acadêmica os seguintes documentos: Aproveitamento de Estudos; Atestado de 
Frequência; Atestado de Vaga; Declaração de Matrícula; Guia de 
Transferência; Histórico Escolar e Programas de Disciplinas Cursadas. 
O estudante poderá acessar suas notas e faltas via Web por meio de um 
boletim online, inserindo usuário e senha. O sistema acadêmico também 
oferece um ambiente de trabalho para docentes, coordenadores e Diretoria 
com autenticação por usuário e senha. 
Pelo sistema acadêmico o estudante pode imprimir o Histórico Escolar e a 
Declaração de Matrícula. No site da IES, ele pode acessar o link “secretaria 
online” ou mesmo o CHAT para solicitação de documentos. 
A infraestrutura de pessoal da secretaria acadêmica é composta por 8 
funcionárias, sendo 4 com nível superior e 2 com a graduação em andamento e 
01 estagiário que é estudante do UNICEP. 
Horário de funcionamento: das 8h00 às 22h00 
 
g) Manutenção Geral da Instituição 
 
A equipe de manutenção geral da Instituição zela pela manutenção preventiva 
e corretiva da estrutura geral da instituição e constituída por 7 (sete) 
funcionários técnicos administrativos, sendo um deles designado com 
encarregado geral, são responsáveis pela manutenção dos seguintes itens da 
instituição: rede elétrica; rede hidráulica; lógica; montagem e suporte a eventos 
na empresa; manutenção das carteiras; manutenção de lousas; jardinagem; - 
limpeza interna do campus;  manutenção dos telhados; manutenção geral das 
ferragens; pintura interna e Coleta de lixo  
Existe ainda as empresas contratas: 
 
PROVAC: Contratação de pessoal da empresa PROVAC, tendo como Gestor 
um funcionário técnico administrativo do UNICEP, cujas responsabilidades são: 
Limpeza geral do campus interno e externo, banheiros, salas de aulas, 
escritórios, biblioteca e laboratórios gerais. O turno de funcionamento é das 
6:30 ás 15:30 e das 12:12 ás 22:00(05 funcionários da empresa). 
 
ENGEFORT: Contratação de pessoal da empresa, tendo como Gestor um 
funcionário técnico administrativo do UNICEP, cujas responsabilidade são: a) 
Telefonistas (recebem ligações e destina aos departamentos, auxiliam em 
informações referente o UNICEP; Recebem as correspondências; efetuam; 
recebem malotes entre campus. Trabalham em dois turnos: das 8:00 ás 16 : 00 
e das 16:00 ás 22:00. b) Portaria, cujas responsabilidades são: Controle de 
entrada e saída de carros; Controle de horário entrada e saídas de estagiários; 
Responsável em controlar o armazenamento das chaves da empresa e anota 
quem a utiliza; Controle dos rádios HTs desde bateria a conservação; Anota 
ocorrências diárias da empresa passada pelo vigilante; Controle do Km e do 
condutor dos carros da empresa. O turno de funcionamento é das 6:00 ás 
18:00 e das 18:00 ás 6:00  
 
VIGILANTES: Cujas responsabilidade são: Efetuam ronda pelo campus de 
moto; Acendem as luzes externas no período noturno; Fazem rondas a pé; 
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Responsável em manter a ordem na empresa; Responsável em anotar as 
ocorrências em livro; Responsável pela segurança patrimonial da empresa. 
 
APOIO ACADEMICO: Cujas responsabilidade são: Abrir os blocos; Aceder as 
luzes interna; Orientação no estacionamento; Orientações nos corredores dos 
blocos; Abrir janelas das salas de aulas e fechá-las no final; Auxiliam no 
fechamento do campus junto ao Vigilante. O turno de funcionamento é das 
18:30 ás 23:00 
 
2.8.9 Autonomia da IES em relação à Mantenedora 
 

Para o cumprimento de sua missão e dos objetivos básicos propostos, 
traduzir-se-á com a autonomia de gestão: acadêmica, didático-científica, 
disciplinar, as quais são garantidas por disposições estatutárias e regimentais 
básicas. Isso se traduz por meio da participação de representantes da 
comunidade acadêmica em todas as instâncias de definição de política 
acadêmica do UNICEP. 

Com base nessa autonomia, o UNICEP tem uma política administrativa 
balizada pelas seguintes diretrizes: 
I - Processos administrativos modernos e flexíveis, que propiciem e facilitem 
um rigoroso controle gerencial e o consequente rebaixamento dos custos 
indiretos de suas atividades; 
II - organização de um planejamento administrativo de médio prazo (cinco 
anos), a ser desenvolvida por meio de planos anuais de trabalho; 
III - adoção de uma política proativa de diversificação de fontes 
complementares e alternativas de financiamento; 
IV - adoção de processos permanentes de avaliação institucional, 
compreendendo avaliação interna e externa, envolvendo todas as dimensões, 
atividades e segmentos do UNICEP. 
 
2.8.10 Relações, Convênios e Parcerias com a comunidade, instituições e 
empresas, nacionais e internacionais 
 

O UNICEP mantém uma variedade de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Quanto às atividades científicas, o UNICEP conta com linhas de 
pesquisa, em especial para a Iniciação Científica, nas áreas de Ciências 
Exatas, Humanas, Biológicas e da Saúde. Alguns docentes têm o apoio 
financeiro, institucional, e buscam, também, em agências governamentais de 
fomento, como a FAPESP, FINEP e CNPq, o que evidencia o mérito científico 
das pesquisas realizadas no UNICEP. O UNICEP também mantém uma busca 
permanente por parcerias com vários setores da comunidade, tanto científica 
como empresarial, para que a cooperação mútua possa levar à produção de 
conhecimento, à resolução de problemas e à integração maior entre instituição 
e comunidade. Existe a parceria em nível nacional com renomadas instituições 
de ensino USP,UNICEP, UNICAMP e UNESP e diversas empresas. 
 
Objetivo: através de convênios e parcerias com os diversos segmentos, 
pretende-se ampliar as áreas de atuação dos estudantes, bem como a 
exposição da instituição em uma ampla área de oportunidades, com vistas na 
formação de um profissional com diferenciais em sua formação, onde toda a 
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comunidade é beneficiada por este processo, desde a formação do aluno, até a 
sua inserção no mercado de trabalho. Para tanto, parcerias com vistas na 
internacionalização são meios de potencializar o desenvolvimento dos 
estudantes. 
 
a) Período Inicial: 2017   Período Final: 2021 
 
b) Situação: a Diretoria de Extensão mantêm por meio dos programas de 
extensão, convênios e parcerias com instituições públicas e privadas a fim de 
levar ações que beneficiem a comunidade de São Carlos e região. No âmbito 
da internacionalização, atualmente a instituição possui convênio celebrado com 
a “Indiana University Of Pensylvania”, nos EUA e com a “Faculdad de 
Ingenieria de la Universidad Nacional del Centro de La Provincia de Buenos 
Aires (UNCPBA)”, localizada no campus de Olavarria, cidade do interior da 
Província de Buenos Aires. Em 2017, dentro das políticas voltadas a 
internacionalização, foi celebrado um acordo de cooperação com a AIESEC, 
uma associação sem fins lucrativos, de renome internacional, presente em 127 
países, com vistas em proporcionar aos estudantes experiências integradas 
que desenvolvam competências profissionais e pessoais a partir da vivência 
internacional, através de intercâmbios, possibilitando a troca e agregação de 
conhecimentos, valorização da diversidade e gestão de equipes. Outra parceria 
que se encontra em fase de análise, diz respeito à STB, através de ações que 
possibilitem que os estudantes conheçam organizações e outras culturas, 
visando à agregação de conteúdo profissional e cultural, através de propostas 
temáticas, elaboradas de acordo com as necessidades de cada curso. 
 
c) Meta: fortalecimento e ampliação das parcerias com vistas no programa de 
internacionalização da instituição, ofertando aos estudantes uma ampla gama 
de oportunidades de vivenciar situações de aprendizado contínuo, através de 
experiências em diferentes culturas. 
 
d) Ações: mapear e conveniar-se as instituições que possuam credibilidade no 
mercado e que tenham sólidas condições de apoiar a ida de estudantes ao 
exterior, para realização de atividades que agreguem diferenciais competitivos 
em suas carreiras. Para tanto, atividades voltadas a visitas técnicas, 
participação em projetos sociais, realização de estágios, intercâmbio, entre 
outros, são pontos que norteiam a busca por tais entidades. 
 
2.8.11. Ensino Profissional Técnico 
 

Os cursos profissionais técnicos oferecidos pelo UNICEP, por meio do 
Centro de Educação Profissional – CEPRO proporcionam a formação de 
técnicos com condições para o exercício profissional, organizando-se de forma 
a:  

I. Qualificar os profissionais para os diversos setores, indo ao encontro 
das pretensões da expansão da educação profissional;  

II. Propiciar ao educando a atualização, o aperfeiçoamento e a 
especialização profissional nas diversas áreas e campos do saber.  

O Colegiado de Ensino Técnico e Tecnológico fará a supervisão 
didático-pedagógica e disciplinar geral de cada curso e será composto por:  
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I - Diretor do CEPRO, que o preside;  
II - Coordenador de área profissional técnica;  
III – Coordenador Pedagógico;  
IV – 1 (um) docente do segmento do ensino profissional técnico, por 

curso, escolhido por seus pares;  
V - 1 (um) discente dos cursos profissionais técnicos, por área, escolhido 

por seus pares;  
VI - 2 (dois) técnico-administrativos do CEPRO, escolhidos por seus 

pares. 
O CEPTO será administrado por um Diretor, e nas suas faltas e 

impedimentos, pelo substituto legal.  
A organização e o funcionamento do CEPRO estão previstas no 

Regulamento Interno específico aprovado pelo CONSEPE. 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 
 
3.1 Cursos presenciais implantados (Bacharelado, Licenciatura e 
Tecnólogo)  

Nome do Curso/Habilitação Turno M/AI TI VAGAS 

Áreas: Humanas, Letras e Sociais Aplicadas 
Administração Diurno 08/1972 4 60 
Administração Noturno 08/1972 4 180 
Arquitetura e Urbanismo Diurno 01/2004 5 60 
Arquitetura e Urbanismo Noturno 01/2004 5 60 
Ciências Contábeis Noturno 02/1975 4 60 
Comunicação Social – Habilitação em 
Publicidade e Propaganda 

Diurno 01/2004 3,5 60 

Comunicação Social – Habilitação em 
Publicidade e Propaganda 

Noturno 01/2004 3,5 60 

Direito Diurno 02/2005 5 50 
Direito Noturno 02/2005 5 100 
Pedagogia Noturno 02/1995 4 60 
Psicologia Diurno 01/2007 5 60 
Psicologia Noturno 01/2007 5 60 
Áreas: Exatas e Engenharias 
Engenharia Agronômica Diurno 02/2013 4,5 60 
Engenharia Agronômica Noturno 02/2013 5 60 
Engenharia Civil Diurno 02/2011 4,5 60 
Engenharia Civil Noturno 02/2011 5 60 
Engenharia da Computação Diurno 02/2002 4,5 60 
Engenharia da Computação Noturno 02/2002 5 60 
Engenharia de Produção Diurno 02/2003 4,5 60 
Engenharia de Produção Noturno 02/2003 5 60 
Engenharia Elétrica Diurno 08/2000 4,5 60 
Engenharia Elétrica Noturno 08/2000 5 60 
Áreas: Saúde e Biológicas 
Biomedicina Diurno 01/2007 4 60 
Biomedicina Noturno 01/2007 4,5 60 
Ciências Biológicas – Bacharelado Noturno 01/2004 4 60 
Educação Física – Bacharelado Noturno 02/2003 4 60 
Enfermagem Diurno 02/2005 4 60 
Enfermagem Noturno 02/2005 4 60 
Farmácia Diurno 02/2003 4 60 
Farmácia Noturno 02/2003 5 60 
Fisioterapia Diurno 01/2002 4 60 
Fisioterapia Noturno 01/2002 5 60 
Medicina Veterinária Diurno 02/2013 5 60 
Medicina Veterinária Noturno 02/2013 5 60 
Nutrição Diurno 02/2002 4 60 
Nutrição Noturno 02/2002 4 60 
Odontologia Diurno 02/2018 4 40 
Odontologia Noturno 02/2018 5 50 
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Área: Superior em Tecnologia 
CST - Gestão de Recursos Humanos Diurno 02/2016 2 60 
CST - Gestão de Recursos Humanos Noturno 02/2016 2 60 
CST - Gestão de Tecnologia da Informação Diurno 02/2016 2 60 
CST - Gestão de Tecnologia da Informação Noturno 02/2016 2 60 
CST - Manutenção de Aeronaves Diurno 02/2008 3 60 
CST - Manutenção de Aeronaves Noturno 02/2008 3 60 

 
LEGENDA 
 M/AI refere-se ao Mês e Ano da implantação do curso no formato mm/aaaa; 
 TI é o tempo (em anos) padrão de integralização curricular do curso, estabelecido na matriz 
curricular, para a integralização do curso; 
 CST – Curso Superior de Tecnologia. 
 
3.2 Curso a distância implantado (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo)  
 

Nome do Curso/Habilitação M/AI TI VAGAS 

Pedagogia 02/2015 4 450 
 
 
3.3 Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição, na 
vigência do PDI, de abertura de cursos presenciais de Graduação 
(Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo)  
 

Nome do curso 
Nº de 

alunos 
por 

turma 

Nº 
turmas 

Turno(s) de 
Funcionamento 

Ano previsto 
para a 

solicitação 

Engenharia Mecânica 60 2 Diurno e Noturno 2019 
Medicina 80 1 Integral 2020 
Licenciatura em Dança 60 2 Diurno e Noturno 2021 
CST - Comércio Exterior 60 2 Diurno e Noturno 2018 
CST – Estética e Cosmética 60 2 Diurno e Noturno 2018 
CST – Gestão Hospitalar 60 2 Diurno e Noturno 2018 
CST – Gestão Desportiva e 
de Lazer 60 2 Diurno e Noturno 2018 

CST – Treinamento de 
Esportes Coletivos 60 2 Diurno e Noturno 2018 

CST – Treinamento de 
Futebol 60 2 Diurno e Noturno 2018 

CST - Hotelaria 60 2 Diurno e Noturno 2019 
CST - Oftálmica 60 2 Diurno e Noturno 2019 
CST - Logística 60 2 Diurno e Noturno 2019 
CST – Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

60 2 Diurno e Noturno 2019 

CST - Gestão da Qualidade 60 2 Diurno e Noturno 2019 
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Nome do curso 
Nº de 

alunos 
por 

turma 

Nº 
turmas 

Turno(s) de 
Funcionamento 

Ano previsto 
para a 

solicitação 

CST - Gastronomia 60 2 Diurno e Noturno 2019 
CST - Produção Multimídia 60 2 Diurno e Noturno 2019 
CST - Produção Publicitária 60 2 Diurno e Noturno 2019 
CST – Controle de Obras 60 2 Diurno e Noturno 2019 

CST – Viticultura e Enologia 60 2 Diurno e Noturno 2019 

CST – Design de Interiores 60 2 Diurno e Noturno 2020 
CST – Jogos Digitais 60 2 Diurno e Noturno 2020 
CST – Gestão Ambiental 60 2 Diurno e Noturno 2020 
CST - Secretariado 60 2 Diurno e Noturno 2020 
CST – Redes de 
Computadores 60 2 Diurno e Noturno 2020 

CST – Segurança da 
Informação 60 2 Diurno e Noturno 2020 

CST – Design de Moda 60 2 Diurno e Noturno 2020 
CST - Marketing 60 2 Diurno e Noturno 2020 
CST - Gestão Financeira 60 2 Diurno e Noturno 2020 
CST - Gestão de Segurança 
Privada 60 2 Diurno e Noturno 2020 

CST - Segurança no 
Trabalho 60 2 Diurno e Noturno 2020 

CST - Eventos 60 2 Diurno e Noturno 2021 
CST – Produção Cênica 60 2 Diurno e Noturno 2021 

Legenda: CST – Curso Superior de Tecnologia 
 
 

3.4 Programação de abertura de cursos a distância  

Nome do curso 
Nº de 

alunos 
por turma 

Nº 
turmas 

Abrangência 
geográfica 

Ano previsto 
para a 

solicitação 

Administração 60 2 São Carlos e 
região 2018 

Ciências Contábeis 60 2 São Carlos e 
região 2018 

Educação Física 60 2 São Carlos e 
região 2018 

Psicologia 60 2 São Carlos e 
região 2018 

Arquitetura e Urbanismo 60 2 São Carlos e 
região 2019 
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Nome do curso 
Nº de 

alunos 
por turma 

Nº 
turmas 

Abrangência 
geográfica 

Ano previsto 
para a 

solicitação 
Comunicação Social – Hab. 
em Publicidade e 
Propaganda 

60 2 São Carlos e 
região 2019 

Engenharia Civil 60 2 São Carlos e 
região 2019 

Nutrição 60 2 São Carlos e 
região 2019 

Engenharia de Produção 60 2 São Carlos e 
região 2020 

Farmácia 60 2 São Carlos e 
região 2020 

Fisioterapia 60 2 São Carlos e 
região 2020 

Enfermagem 60 2 São Carlos e 
região 2021 

Direito 60 2 São Carlos e 
região 2021 

CST - Comércio Exterior 60 2 São Carlos e 
região 2018 

CST - Gestão da Qualidade 60 2 São Carlos e 
região 2018 

CST - Segurança no 
Trabalho 60 2 São Carlos e 

região 2018 

CST - Gestão de 
Tecnologia da Informação 60 2 São Carlos e 

região 2019 

CST - Produção Publicitária 60 2 São Carlos e 
região 2019 

CST – Design de Moda 60 2 São Carlos e 
região 2019 

CST – Gestão Comercial 60 2 São Carlos e 
região 2019 

CST - Gestão de 
Segurança Privada 60 2 São Carlos e 

região 2019 

CST - Secretariado 60 2 São Carlos e 
região 2020 

CST – Gestão de 
Cooperativas 60 2 São Carlos e 

região 2020 

CST - Gestão Financeira 60 2 São Carlos e 
região 2020 

CST - Produção Multimídia 60 2 São Carlos e 
região 2021 

CST - Redes de 
Computadores 
 

60 2 São Carlos e 
região 2021 
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Nome do curso 
Nº de 

alunos 
por turma 

Nº 
turmas 

Abrangência 
geográfica 

Ano previsto 
para a 

solicitação 

CST - Gastronomia 60 2 São Carlos e 
região 2021 

CST - Marketing 60 2 São Carlos e 
região 2021 

CST - Segurança da 
Informação 60 2 São Carlos e 

região 2021 

Legenda: CST – Curso Superior de Tecnologia 
 

3.5 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas 

3.5.1 Perfil de egresso 

Por entender que a qualificação profissional é um determinante 
competitivo para a vida profissional e para a inserção de egressos em um 
mercado de trabalho que requer atualização constante, o UNICEP define os 
aspectos gerais do perfil com o qual pretende distinguir os egressos de seus 
cursos. Assim, habilitar um profissional a atuar no mercado de trabalho, na 
produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico em diversas áreas 
do saber significa dotá-lo de habilidades, competências, valores e atitudes, a 
saber: 
 Consciência de sua condição de cidadão e dos direitos e deveres que a 
ela se associam; 
 Senso crítico e percepção dos valores éticos e de cidadania, que lhe 
permitam relacionar-se em ambientes de trabalho, com a comunidade 
profissional e com a sociedade; 
 Conhecimento da responsabilidade social que lhe cabe na identificação 
e na busca da articulação da Instituição com a comunidade; 
 Iniciativa, criatividade e formação técnica que o habilitem para a atuação 
profissional sustentada pelas características do curso; 
 Vocação pela busca sistematizada do conhecimento, mediante a 
pesquisa e o método científico, tendo a verdade como princípio inegociável;  
 Domínio de técnicas e procedimentos específicos de sua área de 
atuação, sem perder de vista a visão abrangente do contexto em que a sua 
intervenção é proposta; 
 Compromisso com os princípios da racionalização de recursos e tempo, 
como formas de melhoria das condições de vida e de trabalho; 
 Capacidade de executar atividades conhecendo as implicações e a 
realidade do cenário local, regional e internacional em sua área de atuação; 
 Capacidade de trabalhar em equipes, treinar e gerenciar os recursos 
humanos sob sua responsabilidade;  
 Respeito ao meio ambiente e consciência da necessidade de contribuir 
com a sua preservação em busca do desenvolvimento sustentável; 
 Compreensão do processo de formação continuada como uma 
necessidade em um cenário globalizado e competitivo; 
 Respeito às diferenças e a diversidade humana; 
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 Incentivar a pesquisa de Iniciação Científica; 
 Incentivar a Responsabilidade Social. 
 

3.5.2 Seleção de conteúdos  

Os cursos de graduação contemplam, em seus projetos pedagógicos e 
em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a 
realidade local, regional, nacional e internacional. Seguem uma perspectiva 
histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e 
do meio por meio da utilização de tecnologias inovadoras que atendam aos 
campos definidos nas diretrizes curriculares de cada curso de graduação. 

Em sua concepção, estão presentes as suas peculiaridades, seu 
currículo pleno e sua operacionalização, abrangendo, sem prejuízo de outros, 
os seguintes elementos estruturais: 
 Objetivos gerais do curso, contextualizado em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social; 
 Condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
 Cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
 Formas de realização da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade; 
 Modos de integração entre teoria e prática; 
 Formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
 Modos de integração entre o curso de graduação e o correspondente na 
pós-graduação, quando houver; 
 Incentivo à pesquisa como necessário prolongamento da atividade de 
ensino e como instrumento para a iniciação científica; 
 Concepções e composição das atividades de estágio curricular 
supervisionado e não supervisionados, suas diferentes formas e condições de 
realização, observando o seu respectivo regulamento; 
 Concepções e composição das atividades complementares, suas 
diferentes formas e condições de realização, observando o seu respectivo 
regulamento; 
 Inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso- TCC, sob as 
modalidades monografia, protótipo, projetos de iniciação científica ou projeto de 
atividades, centrados em áreas teórico - práticas ou de formação profissional, 
de acordo com o que estabelece o regulamento próprio; 
 Oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, com base no princípio da 
educação continuada. 
 

A seleção e o ordenamento dos conteúdos dos diferentes âmbitos de 
conhecimento que compõem a matriz curricular para os cursos de formação de 
docentes têm no planejamento o primeiro passo para a transposição didática, 
que visa a transformar os conteúdos selecionados em objeto de ensino dos 
seus futuros docentes. 

Os critérios de organização da matriz curricular dos cursos de formação 
de docentes se expressam em eixos em torno dos quais se articulam 
dimensões contempladas nas formas a seguir indicadas: 
 Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 
 Eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 
desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; 
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 Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 
 Eixo articulador da formação comum com a formação específica; 
 Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 
conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que fundamentam a 
ação educativa; 
 Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas. 

No nível elementar, a ementa, prevista no Projeto Pedagógico do Curso 
de Graduação, é o resumo de um conteúdo programático de uma disciplina. A 
sua transformação em programa é de responsabilidade do Núcleo Docente 
Estruturante – NDE e do Conselho de Curso do Curso de Graduação, quanto à 
elaboração e aprovação do item dentro dos Planos de Ensino. 

Os Planos de Ensino tem por finalidade fornecer orientação didático-
pedagógica, incluindo os métodos e técnicas de ensino, para possibilitar o 
acompanhamento, desenvolvimento e aproveitamento do conteúdo ministrado 
em uma disciplina. Os mesmos são apresentado e discutidos com os 
estudantes no início de cada semestre. A atribuição de acompanhamento da 
execução do Plano de Ensino é de responsabilidade do Coordenações dos 
Curso de Graduação. 
 

3.5.3 Princípios metodológicos  

Os princípios metodológicos estão expressos no Projeto Pedagógico de 
cada curso e refletidos nos Planos de Ensino das disciplinas dos cursos de 
graduação.  

Em cada Plano de Ensino, o docente responsável por ministrar a 
disciplina deve prever os procedimentos de ensino pertinentes àquela 
disciplina. Entende-se por procedimentos de ensino a identificação das 
técnicas a serem utilizadas no desenvolvimento do conteúdo programático. 

O docente registra no Plano de Ensino as técnicas didático-pedagógicas 
empregadas anteriormente, porém, sem limitar-se a aplicar somente aquelas. 
 

3.5.4 Processo de Avaliação  

A sistemática de avaliação institucional do ensino-aprendizagem do 
UNICEP estão regulamentadas em normas específicas aprovadas pelo 
Conselho de Curso e previstas no Regimento Geral. 

A verificação do rendimento acadêmico compreende a frequência e o 
aproveitamento por meio da nota de eficiência, resultante da Média de 
Aproveitamento calculada pelas notas de provas e trabalhos. 

O aproveitamento nos estudos é verificado, em cada disciplina, pelo 
desempenho do estudante, face aos objetivos propostos no Plano de Ensino 
aprovado pelo Conselho de Curso do Curso de Graduação. 

A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, durante o 
semestre letivo, e abrange o aproveitamento e a frequência obtidos pelo 
estudante nos trabalhos dos estudantes: provas escritas, provas práticas, 
provas orais, trabalhos práticos, estágios, seminários, debates, pesquisa, 
excursões e outros exigidos pelo docente responsável pela disciplina, conforme 
programação prevista no Plano de Ensino. O número de trabalhos dos 
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estudantes deve ser o mesmo para todos os estudantes matriculados na 
disciplina. 

Em cada disciplina, a programação deve prever, no mínimo: duas 
avaliações escritas, por semestre; e uma avaliação optativa. 

Para cada disciplina cursada, o docente deve consignar ao estudante 
graus numéricos com escala de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula 
zero). 

Para ser aprovado na disciplina, o estudante deve obter frequência igual 
ou superior a 75,0% e Média de Aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis 
vírgula zero), a ser consignada em seu Histórico Escolar. 

O número, a forma, as alternativas e as modalidades de trabalhos dos 
estudantes são fixados pelo docente em seu Plano de Ensino, aprovado pelo 
Conselho de Curso do Curso de Graduação e divulgado aos estudantes no 
início de cada período letivo. 

O docente deve divulgar as notas das provas e trabalhos aos estudantes 
até dez dias úteis após sua realização. Compete as Coordenações de Curso 
acompanhar o cumprimento desses prazos. 

O prazo máximo para encaminhamento das notas de eficiências para a 
Secretaria Acadêmica é o fixado pelo Calendário Acadêmico. 

O estudante tem direito à revisão de suas avaliações, dirigindo-se ao 
professor, em primeira instância, no prazo máximo de cinco dias úteis após a 
divulgação do resultado. Ao tomar conhecimento do resultado, o estudante 
deve apor o ciente no documento de resposta. 

Se não satisfeito e em grau de recurso, o estudante deve ingressar, na 
secretaria da instituição, com requerimento expondo e fundamentando as 
razões do pleito, no prazo de cinco dias úteis do ciente, dirigido as 
Coordenações de Curso, que constituirá uma comissão composta por 
docentes, para análise e julgamento, ouvindo-se o professor, cujo resultado 
será objeto de Ata. Ao tomar conhecimento do resultado, o estudante deve 
apor o ciente no documento de resposta. 

A instância inicial dos recursos de avaliação é o Conselho de Curso do 
Curso e, em instância final, o CONSUN. 
 

3.5.5 Atividade prática profissional, complementares e de estágios 

O Estagio Supervisionado, conforme regulamento próprio aprovado pelo 
Conselho de cada curso onde o deverá exercitar a habilidade de relacionar 
teoria e prática; observar e compreender a realidade da sala de aula e da 
organização escolar e/ou outros contextos educacionais no seu todo, 
desenvolvendo assim sua capacidade investigativa; definir questões/problemas 
relevantes que serão objeto específico, enquanto foco do estágio a ser 
realizado; elaborar proposta de ação exequível frente à realidade vivenciada no 
estágio com vistas à sua atuação profissional. Assim, o estágio será 
desenvolvido a partir das seguintes atividades: a) definição do campo de 
estágio; b) observação e análise do contexto mais amplo da instituição ou 
contexto do estágio; c) escolha de uma questão específica e análise mediante 
observação, obtenção de informações necessárias para a compreensão da 
questão/problema; d) elaboração de propostas de ação e e) implementação e 
avaliação das propostas. 
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As Atividades Complementares visam a alicerçar os conhecimentos de 
temas relacionados aos processos educacionais assim como ampliar o nível 
cultural do estudante com atividades acadêmico-científicas e culturais. As 
atividades são coordenadas por um ou mais docentes, que deverão 
proporcionar a articulação entre teoria e prática e a expansão do aprendizado: 
como monitoria, cursos de extensão e de extensão comunitária; projetos de 
iniciação científica, jornadas e/ou simpósios, colóquios; palestras, pesquisas 
com participação em congressos do UNICEP e de outras instituições. São 
práticas acadêmicas obrigatórias para os estudantes dos cursos. São 
atividades curriculares, portanto, constarão no histórico escolar do estudante e, 
tem por objetivos, Enriquecer e ampliar os conhecimentos do estudante a partir 
de seu interesse pessoal e profissional; Contribuir para o processo de ensino e 
aprendizagem privilegiando a formação social e profissional; Proporcionar 
oportunidade de aprofundar a experiência teórico-metolológica na área da 
educação; Incentivar os estudantes a manterem um registro escrito regular de 
suas atividades, onde deverá constar a evolução de seu aprendizado, as 
descobertas que realizou as experiências que vivenciou e outros registros que 
julgar conveniente; Viabilizar o acesso dos estudantes aos processos culturais 
e estéticos em busca da construção da sensibilidade na relação com o mundo, 
com a sociedade. 

As Atividades como Praticas Profissionais visam a alicerçar os 
conhecimentos dos estudantes em sua formação profissional sempre 
relacionada em sua formação. 
 
3.5.5.1 Práticas pedagógicas inovadoras 
 

A identificação de práticas pedagógicas inovadoras deve ficar registrada 
no Projeto Pedagógico de cada Curso de Graduação. 

A Sabedoria (Atena) era filha da Prudência (Métis). Hesíodo faz 
representar a Prudência com duas faces: uma jovem, olhando para frente; uma 
anciã olhando para trás. A prudência está no encontro da ousadia da jovem 
com a experiência da anciã. Somente ousadia seria temeridade; somente 
experiência levaria à imobilidade. 

Raízes profundas aliam-se à flexibilidade necessária. O projeto 
pedagógico de cada curso será inovador na medida em que conjugar as 
melhores conquistas da tradição do processo de ensino e aprendizagem na 
sua área de conhecimento com as novas possibilidades do presente, com 
abertura para o futuro. 

O UNICEP pensa num projeto que venha a contemplar, gradualmente, a 
implantação de centros de formação voltados para as áreas das ciências 
humanas, exatas e biológicas. A intenção fundamental é a de proporcionar uma 
formação científica mais sólida e abrangente, otimizando a seqüência e o 
conteúdo das disciplinas e propiciando sua articulação mais dinâmica, 
possibilitando ao estudante mais opções para a sua formação. 

O profundo apego aos conteúdos mais significativos do conhecimento 
será a raiz de onde tirarão a seiva das habilidades e competências. Cada 
projeto pedagógico será construído e/ou revisto à luz de uma séria pesquisa 
histórica, que levante a tradição, aliada às considerações de ordem sociológica, 
econômica, filosófica, antropológica e cultural que lhe darão sustentação e 
grandeza. 
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Dentro desse espírito de reconhecimento da experiência com ousadia, 
cada curso encontrará o seu caminho, sem ficar arraigado ao passado nem se 
entregar à superficialidade e às modas de cada momento. 

Aliando experiência com ousadia, o UNICEP projeta a criação de 
Centros de Formação Fundamental e de Formação Prática, conforme 
justificativa que segue abaixo: 

Seguindo a tendência que se manifesta nas diretrizes curriculares de 
constituição de núcleos: um núcleo de formação fundamental, um segundo 
núcleo de formação profissionalizante e um de formação prática. Assim, a 
criação dos núcleos tem como objetivo oferecer um ensino básico de 
qualidade, com melhor aproveitamento dos recursos e dos docentes, 
integrando os estudantes dos diversos cursos, criando assim um espírito 
universitário mais forte e autêntico. Os conhecimentos profissionalizantes 
continuarão sob a responsabilidade de cada curso. Serão formados, ainda, 
núcleos de formação prática, por área de conhecimento, possibilitando também 
a otimização dos recursos para melhor formação e integração dos futuros 
profissionais. 
 
a) Núcleo estudos básicos por áreas do conhecimento: 

 
1. Ciências Humanas. 
2. Ciências Exatas e Tecnológicas 
3. Ciências Biológicas e da Saúde 
4. Ciências Sociais Aplicadas 
5. Cursos Superiores de Tecnologia (CST) 

Cada núcleo reunirá os conhecimentos básicos em disciplinas que serão 
frequentadas pelos estudantes dos diversos cursos da mesma área de 
conhecimento. Serão formadas as turmas que forem necessárias, com número 
máximo de estudantes que a disciplina permitir. A formação desses núcleos 
dará mais visibilidade e fortalecerá o núcleo das disciplinas que, muitas vezes, 
são tratadas de maneira secundária na instituição. Os núcleos serão equipados 
adequadamente para desempenharem com sucesso as tarefas de sua 
competência. 
 
b) Núcleos de Práticas 

Os Núcleos de práticas por áreas de conhecimento, com uma 
coordenação, permitirá também a otimização dos recursos, centralizando as 
informações sobre empresas, convênios e acompanhamento dos estágios e 
das diversas práticas de cada área de conhecimento. 

Com uma atenção especial aos núcleos de formação fundamental e 
formação prática, será possível desenvolver um melhor trabalho no eixo de 
formação profissionalizante que também receberá apoio especial, 
principalmente em termos de formação pedagógica dos quadros docentes.  

Pretende-se, com isso, dar um caráter mais universitário aos cursos, 
com forte presença da integração entre os cursos, os docentes e, 
principalmente, os estudantes. 

Ao Conselho de Curso do Curso de Graduação, compete promover o 
debate sobre o assunto e providenciar a ampla divulgação no seu âmbito ou, 
também, a troca de informações com os demais Conselhos de Curso de 
Graduação. 
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3.5.5.2 Políticas de estágio 
 

O estágio supervisionado é compreendido como uma dimensão da 
formação profissional que propicia a compreensão e a efetivação das relações 
ensino/aprendizagem e teoria/prática e será desenvolvido em situações reais 
de trabalho. 

Com o grande incentivo para que os nossos estudantes realizem estágio 
supervisionadas nas empresas públicas e privadas, tem provocado um 
aumento de número de convênios, tornando formais atividades que eram 
realizadas informalmente. É obrigatória a integralização da carga total do 
estágio prevista no currículo do curso, nela podendo-se incluir as horas 
destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades 
realizadas. 
 
3.5.5.3 Políticas de Atividades Complementares 
 

As atividades complementares para os cursos de formação de 
bacharéis, as atividades acadêmico-científico-culturais para as licenciaturas e 
atividades teórico-práticas de aprofundamento para o curso de licenciatura em 
Pedagogia integram o currículo dos cursos de graduação e serão 
desenvolvidas ao longo dos cursos. As regras básicas, definidas pelo Órgão 
Colegiado Superior pertinente, para o desenvolvimento de tais atividades 
permitem que cada Conselho de Curso estabeleça novas condições e ampliem 
as alternativas de realização. Nesse caso, deve ser mantido o propósito de 
ampliar o aproveitamento de atividades desempenhadas na comunidade 
externa e complementar a sua formação acadêmica. 
 
3.5.5.4 Políticas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), quando exigido nas DCNs e 
for parte integrante do PPC deve ser uma atividade de caráter acadêmico e 
profissional que articula as habilidades, capacidades e conhecimentos teóricos 
e práticos, conceituais e instrumentais e deve ser desenvolvido pelo estudante 
com orientação de docente. 

 O TCC trata, por escrito, de tema específico, não necessariamente novo 
ou inédito, mas que revele leitura, reflexão e interpretação sobre um assunto 
relacionado ao curso que o estudante irá concluir, demonstrando ser produto 
de uma construção intelectual, estimulando o raciocínio crítico em sua 
respectiva área de estudo que constitui o núcleo do exercício profissional do 
graduado. 
 

3.6 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à 
flexibilidade dos componentes curriculares 

 
Objetivando combater os efeitos desintegradores do enfoque 

unicamente disciplinar, fragmentado, e antidemocrático de hierarquização dos 
conteúdos, o UNICEP, atendendo à sua política de ações afirmativas de 
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inclusão, tem como desafio a implementação de uma estrutura curricular 
flexível em substituição ao modelo de grade, com vistas a possibilitar aos 
estudantes a ampliação dos seus horizontes de conhecimento e da aquisição 
de uma visão crítica que lhes permitam extrapolar a aptidão específica de seu 
campo de atuação profissional. 

Esta flexibilização tem como princípio a interdisciplinaridade, a visão de 
ensino centrada na criatividade e a indissociabilidade entre ensino pesquisa e 
extensão. 

A estrutura curricular dos cursos poderá se desenvolver a partir de 
projetos de extensão ou de projetos integradores que possam ser realizados ao 
longo do desenvolvimento do currículo. 

Estes projetos poderão se realizar através de temas propostos pelos 
docentes e estudantes com vistas ao alcance de um produto final relacionado 
com os conteúdos curriculares e em articulação com diversas disciplinas, ou 
seja, contemplando a interdisciplinaridade. 

Dessa forma, a metodologia de um trabalho com projetos integradores 
possibilitará a análise de um fato, de uma abordagem ou de uma situação sob 
diferentes óticas disciplinares. A integração exigirá um tempo para o diálogo, 
invariavelmente necessário entre educadores, conteúdos e disciplinas, bem 
como para as atividades integradas. 

A vivência dessa implementação metodológica pressupõe capacitação 
contínua e em serviço que desperte ideias e práticas interdisciplinares e 
envolvimento com os novos paradigmas educacionais. Dessa forma, os 
docentes precisam de fundamentos, de um olhar aguçado, crítico e científico 
somados a sua capacidade técnica e a implementação por parte da instituição 
de infraestruturas que favoreçam a interdisciplinaridade e a contextualização. 

Uma escola inclusiva não pode orientar-se pelo paradigma da 
uniformidade curricular, o que exige alterações profundas ao nível da 
organização e gestão da formação de profissionais para a flexibilização do 
currículo, de modo a torná-lo adaptável àqueles que dele necessitem. 
 

3.7 Oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos 

Os cursos de graduação são estruturados de modo a oferecer caminhos 
formativos diferenciados, possibilitando ao estudante, nas disciplinas optativas 
do curso, escolher as disciplinas que melhor se coadunam com suas áreas de 
interesse, permitindo uma formação mais focada, sem nunca perder o foco na 
qualidade do ensino. 

Na integralização dos cursos de graduação poderão ser consideradas as 
cargas horárias desenvolvidas em outros cursos do UNICEP, desde que esteja 
previsto no correspondente PPC. 

Para o estudante transferido de outra Instituição de Ensino Superior 
(IES) pode-se realizar o aproveitamento de estudos e a convalidação de 
disciplinas já concluídas com aprovação em outros cursos, de acordo com 
regulamentação interna. Neste processo cabe as Coordenações de curso a 
análise do conteúdo programático e a carga horária das disciplinas. 
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3.8 Avanços tecnológicos  

As novas tecnologias se fazem cada vez mais presentes na 
modernidade, atuando em todos os setores da sociedade, seja público ou 
privado. A literatura atual faz-nos refletir sobre as contribuições e implicações 
que estas tecnologias, vistas como uma nova cultura nos traz. Não são poucos 
os estudos sobre este assunto que move, desde o universo industrial até o 
acadêmico. Gramsci (1987,p.13-14) pondera sobre esta questão: 

 
“Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas 
originais: significa também e, sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, 
socializá-las por assim dizer, transformá-las, portanto, em bases de ações vitais, um 
elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral.” 

 
Com base no exposto, a interferência da tecnologia na vida do ser 

humano é incontestável, tanto positiva quanto negativamente. Assim sendo, 
não basta utilizar as tecnologias, necessário se faz recriá-las, assumir a 
produção e a condução tecnológica de modo a refletir sobre a sua ação na vida 
das sociedades atuais. 

Deve-se então, parar e refletir sobre qual espaço o ser humano ocupa 
no pensar e utilizar as tecnologias? Como são tratados o ser humano e o meio 
ambiente dentro das pesquisas tecnológicas? Qual a contribuição que as 
instituições educacionais, nas quais se encontram as chamadas “mentes 
pensantes”, estão dando para a formação integral e integradora de homens e, 
em potencial, cidadãos promotores do futuro, pois sabe-se que o caminhar da 
sociedade pautado no desenvolvimento tecnológico não questionado, 
desprovido de reflexões, somente acentua a exclusão e contribui ainda mais 
para a desigualdade social. 

Neste sentido abraçar o progresso tecnológico é substantivo no campo 
educacional ou o UNICEP pode se furtar deste avanço? Acredita-se que não, 
visto que, o berço da disseminação das novas tecnologias deve ser as 
instituições educacionais o que se traduz nas palavras de Matos (2002), 
quando afirma que “na verdade não podemos dar-nos ao devaneio de 
suspender o curso do rio tecnológico em que quotidianamente nos banhamos 
ou de saltar do leito para, observarmos, olimpicamente, das suas margens”. 

É por esta linha de pensamento que o UNICEP acredita que fazer uso 
das ferramentas que a tecnologia, constantemente, aponta com compromisso e 
seriedade só trará benefícios, identificando acertos na adoção dos fatores 
tecnológicos já presentes na sua trajetória educativa e propondo algumas 
linhas a serem perseguidas no prazo deste plano institucional, a saber: 
 
a) Promoção de fóruns sobre As Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), com o objetivo de discussão de novos contextos de ensino–
aprendizagem e da identidade profissional dos trabalhadores em Educação. 
b) Criação de páginas de Internet para viabilizar contatos exclusivos e 
permanentes com estudantes egressos e regularmente matriculados. 
c) Integração com Prefeituras para firmar parcerias com o objetivo de preparar 
jovens para o exercício da profissão, criando oportunidade de trabalho e renda, 
utilizando da tecnologia existente na IES. 
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d) Estabelecer outras parcerias com Empresas, Universidades e Parques 
Tecnológicos a fim de crescimento conjunto. 
e) Criação e ou resgate de fóruns de ensino utilizando entre outros, os temas 
transversais. 
f) Criação de espaços que possibilitem estabelecer metodologias que 
viabilizem a ação pedagógica inter e transdisciplinar dos saberes com 
realização de atividades em ambientes de formação para além dos espaços 
convencionais. 
g) Viabilização de comparabilidade/intercâmbio e integração interinstitucional e 
integração das comunidades docentes e discente de diferentes níveis e 
modalidades de ensino. 
h) Implantação de processos de ensino a distância, para atividades de 
formação, treinamento, pesquisas e de relatos acadêmicos, além de gerar 
produtos de comunicação para uso em educação. 
i) Estabelecimento de políticas de oferta de cursos articulados com a demanda 
da sociedade de acordo com as tecnologias viáveis. 
j) Atualização e/ou fortalecimento de ações pedagógicas e de outras 
tecnologias possíveis direcionadas à qualidade de ensino. 
l) Promover, sempre que oportuno e/ou necessário, a atualização tecnológica 
de computadores e equipamentos didáticos. 
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4. PERFIL DO CORPO DOCENTE E DO CORPO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

4.1 Corpo Docente 

 
O corpo docente é constituído por todos os docentes que, além de 

reunirem qualidades de educadores e pesquisadores, assumem o 
compromisso de respeitar os princípios e valores explicitados no Estatuto e no 
Regimento Geral. 

As discriminações ocupacionais dos integrantes do corpo docente são: 
I - assumir, superintender e fiscalizar o processo de docência, de pesquisa, de 
extensão e da avaliação da aprendizagem no âmbito da disciplina de que for 
responsável; 
II - assumir, por designação do respectivo curso, encargos de ensino, pesquisa 
e extensão; 
III - cumprir os encargos e participar de comissões sempre que indicado, no 
interesse do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Os cargos ou funções docentes da instituição são acessíveis a todos 
quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos pelo Plano de Carreira 
Docente. Entendem-se como atividades docentes, aquelas que são adequadas 
ao sistema do ensino, indissociável da pesquisa e extensão. 

O corpo docente da Instituição será constituído pelo pessoal que nela 
exerça atividades de ensino, pesquisa e extensão. A idoneidade profissional, a 
capacidade didática, a integridade moral e a boa conduta, são condições 
fundamentais para o Corpo Docente da instituição. 

A admissão de docentes, cumpridas as normas estatutárias e 
regimentais e do regulamento próprio, far-se-á mediante contrato de trabalho 
celebrado entre o docente e a entidade mantenedora da Associação de 
Escolas Reunidas Ltda. 
 

4.1.1 Requisitos de Titulação e experiência Profissional do Corpo Docente 
e Critérios de Seleção e Contratação 

 
Os critérios de seleção e contratação dos docentes, integrante do Corpo 

Docente, são estabelecidas pela Resolução CONSEPE 015/2015, de 26 de 
outubro de 2015, disponível no site da instituição, 
http://www.unicep.edu.br/docs/resolucoes_portarias/RESOLUCAO_CONSEPE
_015_2015.pdf. Esta Resolução regulamenta o processo de seleção de 
pessoal docente para ingresso no Quadro de Carreira do UNICEP, conforme 
previsto no Quadro de Carreira dos Docentes. O processo de seleção de 
pessoal docente do UNICEP é constituído por uma série de atos estabelecidos, 
nesta resolução, mediante seleção por prova didática, títulos e entrevista e, 
destina-se a assegurar a observância dos princípios de isonomia e de 
qualidade e a classificar, no maior e melhor interesse, candidatos para seu 
quadro docente, conforme critérios em anexo a referida resolução onde são 
estabelecidos os seguintes critérios: 1. Avaliação didática onde são avaliadas 

http://www.unicep.edu.br/docs/resolucoes_portarias/RESOLUCAO_CONSEPE_015_2015.pdf
http://www.unicep.edu.br/docs/resolucoes_portarias/RESOLUCAO_CONSEPE_015_2015.pdf
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as capacidades de docência do candidato; 2. Avaliação de Títulos pelo 
Curriculum Vitae nos seguintes aspectos: Experiência Docente no Ensino 
Superior, Produção Intelectual e Científica (dos últimos 05 anos), Pesquisa e 
Extensão, Experiência de Docência e Experiência Profissional, não Docente 
 

4.1.2 Políticas de Qualificação e Plano de Carreira 

 
O ambiente de estímulo à capacitação docente que o UNICEP busca 

criar caracteriza-se pela realização de programas de formação continuada e 
encontros sistemáticos dos professores para a revisão da prática pedagógica, 
tendo em vista a efetividade do ensino.  

Plano Institucional de Capacitação Docente, integrado por programas, 
com o objetivo de apoiar a qualificação dos membros do Corpo Docente. 

Considera-se, também, como elemento importante para a 
complementação da capacitação docente o contexto da atuação coletiva dos 
professores em torno dos projetos pedagógicos de curso, na medida em que se 
cultiva o diálogo interdisciplinar, com a mesma intensidade, tanto nos níveis 
pedagógicos próprios do curso quanto nos níveis práticos de projetos 
concretos. 

A preocupação com o aprofundamento científico-metodológico do ensino 
constitui o eixo condutor dos estudos e debates entre os docentes, num 
processo de reflexão que envolve o papel do professor-educador, seu modo de 
atuação e os resultados de sua atividade. 

O que se espera é a mudança de mentalidade do docente, com base no 
desenvolvimento da consciência de que o seu trabalho está diretamente 
relacionado à dinâmica das mudanças sociais e, em consequência, sua ação 
deve ser intencionalmente voltada para que o estudante adote uma postura 
cada vez mais responsável e autônoma em relação aos estudos, tendo em 
vista o seu reflexo na atuação profissional. 

O Plano de Carreira Docente, doravante denominado apenas PCD, 
regula as condições de admissão, demissão, direitos, vantagens, deveres e 
responsabilidades dos membros do Corpo Docente do Centro Universitário 
Central Paulista – UNICEP. 

O Plano de Carreira Docente foi protocolado no SDT/ São Carlos - SP, 
sob número 46.264.002397/2009-11, em 27/08/2009. Estamos, no momento, 
aguardando a sua homologação pelo órgão competente do MTE. 

As relações de trabalho dos membros do Corpo Docente da instituição 
serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Lei Nº 5452, 
de 1º de maio de 1943), artigos específicos nºs 317 a 323, pelas Convenções 
Coletivas de Trabalho da categoria e pelo Plano de Carreira Docente.  
 

4.1.3 Regime de Trabalho e Procedimentos de Substituição eventual de 
docentes 
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Atualmente, o Corpo Docente possui um total de 210 docentes, assim 
distribuídos:  92 Doutores, que corresponde a 43,8% do total, 87 Mestres, que 
corresponde a 41,4% e 31 Especialistas, que corresponde a 25% do total. 

Aqui, destacamos que o UNICEP na titulação de docentes com pós 
graduação stricto sensu possui um percentual de 85,2% que é muito superior 
ao percentual mínimo de 33% de docentes pós graduação stricto sensu 
previsto na legislação para Centro Universitário. O referido índice de titulação 
deverá mantido ou ampliado, ao longo da vigência do PDI (2017-2021), de 
acordo com as exigências da legislação em vigor, tendo em vista que esse 
índice atende não apenas os aspectos legais, como também às exigências de 
qualidade dos cursos. 

Atualmente, quanto ao Regime de Trabalhos os integrantes do Corpo 
Docente atende os índices da legislação para Centro Universitário que é de 
21% de docentes contratados em regime de Tempo Integral. O Regime de 
Tempo Integral deverá mantido ou ampliado, ao longo da vigência do PDI 
(2017-2021), de acordo com as exigências da legislação em vigor, tendo em 
vista que esse índice atende não apenas os aspectos legais, como também às 
exigências de qualidade dos cursos. 

Os procedimentos de afastamento e substituição do ocupante de cargo 
docente estão previstas nos artigos 19 e 20 do Plano de Carreira docente em 
fase de homologação. 
 

4.1.4 Cronograma de Expansão do Corpo Docente 

Titulação 2017 2018 2019 2020 2021 
Especialista 31 32 32 33 33 
Mestre 87 92 92 95 98 
Doutor 92 94 96 96 100 
Totais 210 218 220 224 231 

 
Regime de 
trabalho 2017 2018 2019 2020 2021 

Tempo Integral 44 46 46 47 49 
Tempo Parcial 66 70 70 72 75 
Horista 100 102 104 105 107 
Totais 210 293 306 336 386 

 
 

4.2 Corpo Técnico Administrativo 

 
O Corpo Técnico Administrativo são os cargos ou funções técnico-

administrativos da instituição as quais são acessíveis a todos quantos 
satisfaçam os requisitos estabelecidos no Plano de Carreira dos Funcionários 
Técnico – Administrativos - PCFTA. 

São consideradas atividades do pessoal técnico-administrativo: 
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I - as relacionadas com a permanente manutenção e adequação do apoio 
técnico, administrativo e operacional necessário ao cumprimento dos objetivos 
institucionais do Centro Universitário Central Paulista-UNICEP 
II - as inerentes ao exercício de Direção, Chefia, Coordenação, 
Assessoramento e Assistência, na própria Instituição, desde que não 
desempenhadas por pessoal docente nela lotado. 

Os cargos e funções do pessoal técnico-administrativo são classificados 
nas seguintes categorias funcionais, de acordo com a natureza das respectivas 
atividades 

O PCFTA, regula as condições de admissão, demissão, progressão 
funcional, condições de remuneração, direitos, vantagens, deveres e 
responsabilidades dos membros do corpo técnico-administrativo do Centro 
Universitário Central Paulista – UNICEP, o Plano de Carreira dos Funcionários 
Técnico - Administrativos, protocolado no SDT/ São Carlos-SP, sob número 
46.264.002397/2009-11 em 27/08/2009, aguardando a sua homologação pelo 
órgão competente do MTE. 

As discriminações ocupacionais do pessoal técnico-administrativo estão 
previstas no PCFTA. 
 
 
4.3 Cronograma de expansão do Corpo Técnico Administrativo 
 

Ano Evolução 
2017 88 
2018 102 
2019 118 
2020 138 
2021 162 
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5. CORPO DISCENTE 

5.1 Formas de acesso  

 
No UNICEP, as formas de acesso ou ingresso aos cursos de graduação 

são as seguintes: 
 a candidatos que obtiveram classificação em processo seletivo para os 
que concluíram o ensino médio, antes da data da matrícula; 
 a candidatos transferidos de outras instituições nacionais de ensino 
superior de graduação, mediante existência de vagas e processo seletivo para 
o mesmo curso de origem; 
 a candidatos que solicitam transferências interna, visando à mudança 
entre cursos de áreas afins ou para outras áreas, será por análise e aprovação 
da coordenação de curso; 
 a candidatos portadores de diploma de curso superior de graduação, 
mediante existência de vagas e processo seletivo; 
 a candidatos que comprovarem sua transferência compulsória nos 
termos da legislação vigente, para o mesmo curso de origem e, em casos 
especiais, para cursos afins. 
 

5.2 Programas de apoio pedagógico e financeiro  

 
O UNICEP, dentro das políticas de apoio pedagógico e financeiro aos 

estudantes, oferece os seguintes apoios: 
 

5.2.1 Bolsa Desconto para irmãos ou parentes de 1º Grau (Pais e Filhos) 
ou Conjugues 

 
É concedido um desconto aos estudantes com um ou mais irmãos ou 

parentes de 1º Grau ou cônjuges, regularmente matriculados na Instituição, 
desde que o pagamento da mensalidade seja efetuado até a data do 
vencimento. No ano de 2017, temos aproximadamente, 35 contemplados. 
 

5.2.2 Bolsa Monitória 

 
Seleção por meio de prova elaborada por professor da área. O aluno 

com o melhor aproveitamento na prova é selecionado para dar monitoria na 
disciplina, cumprindo uma carga horária de 12 horas semanais. (Exigência: o 
aluno deve ter cursado e sido aprovado na disciplina a se candidatar). No ano 
de 2017, temos aproximadamente, 33 contemplados. 
 



 

106 
 

5.2.3. Convênio com Empresas e Órgão Públicos 

 
O UNICEP mantém convênio com várias empresas e órgãos públicos da 

região com intuito de beneficiar os colaboradores e funcionários de tais 
instituições concedendo descontos nas mensalidades. Consulte-nos para saber 
se a empresa ou órgão público em que trabalha possui convênio conosco e 
aproveite esta oportunidade. No ano de 2017, temos aproximadamente, 194 
contemplados. 
 

5.2.4 Bolsa 2ª Graduação 

 
O UNICEP concede bolsas parciais de 50% de desconto para alunos 

graduados em universidades públicas e para egressos da próprio UNICEP e, 
de 30% para egressos de outras instituições de ensino superior privadas, que 
desejarem cursar sua 2ª graduação.  

Válido apenas para portadores de diploma de ensino superior que 
iniciarem a 2ª graduação e ingressarem no 1º semestre de 2017 na modalidade 
presencial. 
Bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento) de desconto para graduados em 
Universidades Públicas e Egressos do UNICEP e, 30% (trinta por cento) de 
descontos para graduados em instituições de ensino superior privadas, sobre 
as mensalidades dos cursos presenciais já existentes e com turmas já 
formadas. 

Excluem-se desta possibilidade aqueles portadores de diplomas que 
estejam em débito financeiro com o UNICEP ou que tiveram algum tipo de 
sanção disciplinar aplicada durante sua vida acadêmica em qualquer instituição 
de ensino. 

Os descontos deste programa não são cumulativos entre si, e nem com 
os demais descontos elencados neste meio. 

Os descontos serão aplicados a partir da data da entrega de todos os 
documentos necessários para matrícula de graduados, dentro do 1º semestre 
letivo do curso, não sendo retroativos e eventuais valores já pagos. O aluno 
deverá preencher um requerimento no setor de relacionamento após a 
matrícula. 

Os descontos incidem única e exclusivamente sobre os valores das 
parcelas de duração regular do curso, ou seja, não se aplicam sobre valores de 
dependências, adaptações, taxas administrativas, etc. No ano de 2017, temos 
aproximadamente, 251 contemplados 
 

5.2.5 Desconto para Cursos Específicos ou Campanha de Vestibular 

 
Será concedido automaticamente desconto nas mensalidades até o final 

do curso para os alunos que se matricularem em cursos superiores 
relacionados pelo UNICEP no início de cada ano, de acordo com demandas 
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específicas. Caso tenha interesse, entre em contato conosco e obtenha a 
relação dos cursos e descontos previstos. Os descontos serão concedidos a 
todos que efetuarem o pagamento da mensalidade até a data estabelecida pelo 
UNICEP. 

No ano de 2017, temos aproximadamente, 1401 contemplados. 
 

5.2.6 Bolsa Atleta 

 
O UNICEP concede desconto de até 40% para estudantes, mediante 
comprovação, que participam de competições esportivas, de âmbito nacional, 
profissionalmente que sejam Federados. No ano de 2017, temos 
aproximadamente, 02 contemplados. 
 

5.2.7 PROUNI 

  
O Programa Universidade para Todos – PROUNI, criado pelo Governo 

Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 
2005, tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 
parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 
instituições de ensino superior privadas. É dirigido aos estudantes egressos do 
ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas 
integrais, com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos, o 
PROUNI conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que 
confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são 
selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 
conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com 
melhores desempenhos acadêmicos. No ano de 2017, temos 
aproximadamente, 628 contemplados. 
 

5.2.8 FIES  

 
O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do 

Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação 
superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na 
forma da Lei 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes 
matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação. No ano de 2017, temos 
aproximadamente, 773 contemplados. 
 

5.2.9 Escola da Família 

O Programa Escola da Família foi criado no dia 23 de agosto de 2003 
pela Secretaria de Estado da Educação. 
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Ele proporciona a abertura de escolas da Rede Estadual de Ensino, aos 
finais de semana, com o objetivo de criar uma cultura de paz, despertar 
potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus participantes. 

Reunindo profissionais da Educação, voluntários e universitários, o 
Programa oferece às comunidades paulistas atividades que possam contribuir 
para a inclusão social tendo como foco o respeito à pluralidade e a uma política 
de prevenção que concorra para uma qualidade de vida, cada vez melhor.  

No ano de 2017, temos aproximadamente, 143 contemplados. 

 
5.2.10 PRAVALER 

O PRAVALER é o maior programa de crédito universitário privado do 
país. Um financiamento exclusivo para ensino superior, oferecido em parceria 
com a Instituição de Ensino, que possibilita o pagamento das mensalidades de 
forma parcelada. Após aquisição, o PRAVALER quita o valor contratado do 
semestre para a Instituição de Ensino e o aluno realiza o pagamento das 
parcelas diretamente ao PRAVALER. No ano de 2017, temos 
aproximadamente 99 contemplados. 

 
5.2.11 Bolsa Estágio  

É um programa vinculado à Diretoria de Programas de Extensão e 
Atividades Práticas, que tem por finalidade criar oportunidades de estágios e 
empregos aos estudantes de nossa Instituição. 
O objetivo principal do Banco de Empregos é permitir que o estudante aplique 
seus conhecimentos teóricos através da vivência em situações reais no 
mercado de trabalho. No ano de 2017, temos aproximadamente, 42 
contemplados. 
 

5.2.12 Bolsa Transporte  

É um programa que visa ajudar alunos que são de outras cidades e 
comprovem o gasto com transporte escolar. No ano de 2017, temos 
aproximadamente, 25 contemplados. 

 

5.2.13 Quero Bolsa  

O Quero Bolsa é uma empresa parceira que faz captação de alunos pela 
internet e concede bolsas de até 50% de acordo com os cursos 
disponibilizados pelo UNICEP. Essas bolsas são válidas somente para 
ingressantes a partir de 2017. No ano de 2017, temos aproximadamente, 110 
contemplados. 

5.3 Estímulos à permanência (Programa de Nivelamento, atendimento 
Psicopedagógico) 
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O UNICEP, por meio do NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 
procura estimular os estudantes à permanência no curso de graduação 
mediante a adoção de estratégias específicas de apoio pedagógico ao 
discente, as quais são realizadas por meio de ações que levam em conta os 
seguintes aspectos: 

• Ação constante das Coordenações do Curso, que dispensa ao 
discente um atendimento imediato e individual todas as vezes que o mesmo 
solicita;  

• Realizações de ações no sentido da seleção de monitores de 
disciplinas orientados por docentes vinculados ao curso que, além de voltarem 
suas atenções para atividades específicas de disciplinas, também prestam 
orientação acadêmica dos estudantes; 

• Programa de atendimento psicopedagógico aos discentes, que 
conta com profissionais qualificados para um serviço de orientação e 
acompanhamento psicopedagógico destinado aos discentes encaminhados 
pelos docentes por apresentarem limitações psicológicas no processo de 
aprendizagem; proporcionar atendimento psicológico aos estudantes, com 
vistas a propor atividades direcionadas visando a mudanças comportamentais, 
para os casos que forem possíveis e encaminhamento externo a outros 
especialistas, quando detectados outros problemas. 

• Bolsa Estágio: no período do estágio, o estudante receberá 
diretamente do UNICEP uma bolsa–estágio mensal representada por desconto 
da mensalidade do curso frequentado. 

• Os docentes vinculados ao curso são motivados a proporem 
projetos de iniciação científica, objetivando a participação destes nos 
congressos de iniciação científica promovidos pela própria instituição (CIC-
UNICEP) ou por outras instituições; 

• Alicerçados na necessidade de se utilizar estratégias de 
nivelamento da aprendizagem dos estudantes, para melhorar o seu 
desempenho nas disciplinas regulares, o NAP promove, desde o 2º. Semestre 
de 2004, cursos de revisão de conteúdos básicos (revisão dos conteúdos do 
ensino médio, em matemática, e língua portuguesa), ofererecido aos sábados 
pela manhã e tarde nas salas de aula do Campus do UNICEP. 

Além disso, são desenvolvidas ações no sentido de valorização da aula 
como um dos principais momentos para a construção do conhecimento; 
orientação para a formação de hábitos de estudo e incentivo para a aquisição 
de livros da área específica, no sentido da construção de uma biblioteca 
particular, como também incentivo para a utilização da biblioteca como local de 
estudo e pesquisa; utilização da Internet como recurso para o estudo, pesquisa 
e troca de informações; estímulo para a aquisição da bibliografia para pesquisa 
de iniciação científica e do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

5.4 Organização estudantil (espaço para participação e convivência 
estudantil)  

 
O UNICEP entende que uma gestão democrática necessita de uma 

organização estudantil bem estruturada, ciente de que a articulação política dos 
mais distintos atores do UNICEP é extremamente necessária e saudável ao 
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ambiente acadêmico. Para isso, tem procurado sistematicamente incentivar a 
organização de centros acadêmicos dos cursos e o diretório central dos 
estudantes, prevendo a construção de um espaço físico destinado a 
proporcionar um ponto comum de comunicação, articulação e contato entre os 
discentes. A IES procura conceder, por meio dos docentes do curso de Direito, 
o apoio necessário à regulamentação da organização. 
 

5.5 Programa de Acompanhamento de Egressos 

5.5.1 Objetivo Geral  

Desenvolver uma política de acompanhamento dos egressos, levando-se em 
consideração as oportunidades de formação continuada, a inserção profissional 
e a participação na vida institucional. 
 

5.5.2 Objetivos Específicos  

 
 Manter contato com os egressos da Instituição, transformando o 
UNICEP em um canal aberto e um centro aglutinador das ideias e experiências 
destes profissionais;  
a) Atualizar os dados pessoais e profissionais dos egressos;  
b) Incentivar a participação dos egressos em atividades do UNICEP; 
c) Identificar a adequação do curso ao exercício profissional.  
 

5.5.3 Histórico  

 
A Direção do UNICEP preocupado com os nossos concluintes percebeu 

a importância de acompanhar a vida profissional dos egressos, a fim de poder 
organizar o ensino de graduação e de pós-graduação, de forma a garantir uma 
formação adequada frente às necessidades do mercado de trabalho e, por 
outro lado, oferecer aos seus egressos, oportunidades de atualização e acesso 
a consultas.  

Para a coleta dos dados, foi criado um cadastro, disponibilizado no site 
do UNICEP, para que os estudantes formados se mantenham atualizados com 
a Instituição, por meio de preenchimento de campos relativos a:  
a) Dados pessoais;  
b) Dados de colocação no mercado;  
c) Estudos complementares;  
d) Sugestões e/ou observações.  
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5.5.4 Questionário e Pesquisa  

 
Primeiramente, iniciou-se o processo de desenvolvimento de um 

questionário para ser respondido rapidamente pelos egressos, por meio do site 
do UNICEP. O questionário foi construído e disponibilizado na página 
eletrônica dos egressos que contem, basicamente, as seguintes informações:  
a) Informações pessoais;  
b) Informações acadêmicas; 
c) Informações profissionais;  
d) Avaliação do curso realizado;  
e) Informações adicionais;  
f) Sugestões e/ou observações 
 

O questionário será aplicado, de forma continua, aos estudantes do 
último semestre de cada curso, para a obtenção de informações, tais como: 
quantos estão empregados; como evoluíram ao longo do curso; o que 
pretendem fazer agora, dentre outras questões.  
 

5.5.5 Divulgação  

 
Como canal de comunicação, entre o UNICEP e os Egressos, existe no 

site institucional uma página destinada ao setor de acompanhamento de 
egressos, na qual constarão: 
 
5.5.5.1. Links Interessantes  
 
a) Agências Financiadoras: CNPq, CAPES, FINEP, entre outras. 
b) Órgãos Governamentais. 
c) Associações de Classes. 
d) Centros de Pesquisa. 
e) Informações Gerais e Específicas 
 
5.5.5.2. Acesso ao questionário. 

 
Como canal de comunicação existe, também, e-mail específico para o 

setor de acompanhamento de egressos: egresso@unicep.edu.br  
 

5.5.6 Metodologia de Trabalho  

Inicialmente, serão feitos os primeiros contatos com estudantes 
concluintes ainda presentes no UNICEP, visando principalmente a atualização 
de endereços.  

Em seguida, para atualização dos dados do sistema acadêmico terão 
início os contatos com os egressos de anos/semestres anteriores, cujas 
informações serão coletadas no próprio cadastro no sistema.  

mailto:egresso@unicep.edu.br
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Os contatos poderão ser feitos pessoalmente em sala de aula, por meio 
de correspondências, e-mails. Para isso, a Central de Relacionamento com o 
Estudante (CRA) atualizará constantemente as informações, bem como, o 
endereço do estudante, o número de telefone e o e-mail.  
 

5.5.7 Parcerias Internas  

Para o desenvolvimento do projeto, pretende-se contar com parcerias 
estabelecidas com órgãos do UNICEP, uma vez que não é possível colocar em 
prática todas as atividades sem a ajuda dos setores abaixo especificados:  
a) Setor de Marketing (trabalho de divulgação e organização dos eventos);  
b) Setor Financeiro (trabalho de comunicação, divulgação e oferecimento dos 
benefícios aos egressos e seus familiares);  
c) Gestores de cursos de graduação e de pós-graduação (encaminhamento de 
propostas de eventos);  
d) Departamento de Tecnologia da Informação (operacionalização da página 
dos egressos);  
e) Biblioteca;  
f) Comissão Própria de Avaliação – CPA (elaboração do questionário, 
compilação e interpretação dos resultados); 
g) Núcleo de Apoio Acadêmico – NAC; 
h) Departamento Administrativo (fornecimento de material necessário ao 
desenvolvimento e funcionamento do setor responsável pelo acompanhamento 
dos egressos); 
i) Coordenações de Cursos do UNICEP; 
j) Direções do UNICEP 
 

5.5.8 Metas a serem alcançadas  

a) Elaboração do Projeto de Acompanhamento dos Egressos UNICEP, pelos 
funcionários designados pela Direção de Graduação para implantação do 
serviço. 
b) Designar o Diretor de Extensão como responsável pelo acompanhamento 
dos egressos, devendo ser auxiliado por um técnico-administrativo indicado 
pela Direção Geral. 
c) Elaboração e aplicação de pesquisa a todos os formandos do segundo 
semestre de 2016, por meio de visitas às salas de aulas, devidamente 
agendadas com os gestores de cursos. 
d) Atualização do banco de dados dos concluintes do semestre em curso, 
mediante informação obtida junto aos estudantes, por meio do formulário de 
pesquisa. 
e) Adequação e ajustes do questionário a ser avaliado pela Direção de 
Graduação. 
 
5.5.8.1. Em médio prazo 
 
a) Atualização do cadastro dos egressos de semestres anteriores;  
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b) Criar um sistema de mala direta para envio de jornais e material de 
divulgação para egressos, via correio;  
c) Criação da página eletrônica do egresso, na qual será feita a divulgação de 
cursos de extensão e pós-graduação, fórum de discussão, canal de notícias e 
outros;  
d) Convite a egressos para participarem, dos Congressos, dos Simpósios, das 
Semanas Científicas, entre outros;  
e) Divulgação via rádio e outdoor da grande chamada de egressos – “Uma vez 
UNICEP, sempre UNICEP.” 
 
5.5.8.2. Em longo prazo 
 
a) Promoção de eventos e confraternização de turmas;  
b) Pesquisa de material bibliográfico que aborde o tema: MEC / livros / sites de 
outras IES com vistas a capacitação acadêmica;  
c) Reuniões com os egressos / gestões dos cursos / núcleos / coordenação 
pedagógica / direção;  
d) Interpretação dos dados coletados com a aplicação do questionário;  
e) Criar o Portal de Egressos, em que os egressos cadastrados receberiam 
carteiras de egresso material de divulgação (folderes), contendo informações 
sobre o setor de acompanhamento dos egressos e os benefícios a que terão 
direito:  
 
 Para o Egresso:  

 Descontos na pós-graduação, graduação, extensão, eventos em 
geral oferecidos pelo UNICEP; 
 Descontos para esposa/esposo e filhos em cursos diversos 
oferecidos pelo UNICEP; 
 Publicação de trabalhos; 
 Adesão a segmentos, tais como: núcleos e outros; 
 Utilização da Biblioteca; 
 Recebimento de e-mails com informações sobre vagas de 
estágios, empregos, cursos, dentre outras.  
 

 Para o UNICEP: 
 Imagem favorável perante a comunidade acadêmica e a 
sociedade; 
 Os egressos farão o marketing de nossos cursos, por meio da 
divulgação da marca e de nossos produtos; 
 Teremos um ganho de imagem; 
 Avaliar nossos cursos, nossas práticas acadêmicas, nossos 
projetos, enfim, nossas condições de oferecimento de ensino.  
 Realizar o "Encontro Periódico de Egressos UNICEP”, buscando: 
 Maior congraçamento entre os egressos; 
 Apresentação de trabalhos; 
 Obtenção de dados relativos às demandas do mundo de trabalho; 
 Atualização dos dados para comparação e utilização em 
divulgação e marketing (O ESTUDANTE UNICEP SAI 
EMPREGADO; ESTUDANTE UNICEP AUMENTA SEUS 
RENDIMENTOS x% DEPOIS DE FORMADO, etc); 
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 Intensificar a participação, para que os egressos possam 
preencher novamente a pesquisa e possamos efetivamente mantê-
los ligados o UNICEP; 
 Evento com jogos, festividades, promoções, etc.  

 

5.5.9 Avaliação e Monitoramento  

 
a) Avaliação contínua dos indicadores quantitativos e qualitativos; 
b) Procura pelos serviços oferecidos pelo setor de acompanhamento dos 
Egressos via site; 
c) Visita à Biblioteca; 
d) Presença em eventos; 
e) Índice de confiança no UNICEP; 
f) Acesso e preenchimento do questionário e da pesquisa;  
 
 

6. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O PROCESSO DE 
AUTOAVALIAÇÃO 

 
O UNICEP, desde 2004, seguindo a orientação da Lei 10.861, 

14/04/2004 que instituiu o que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES), institui a Comissão Própria de Avaliação 
Institucional (CPA). A CPA, com base no Instrumento de Avaliação Institucional 
Externa e no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a 
Distância. A CPA, desde então elaborou instrumentos avaliativos para fazer a a 
auto avaliação institucional e de cursos. Os instrumentos elaborados são, 
anualmente, atualizados e aperfeiçoados sempre com base nas legislações. 
Assim, a CPA tem o objetivo de promover a avaliação institucional tendo como 
foco as dez dimensões estabelecidas pela Lei n. 10.861 de 14 de abril de 2004, 
que garantem a unidade do processo avaliativo em âmbito nacional e as 
especificidades de cada instituição. A Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n. 
065, de 09 de novembro de 2014, apresentou sugestão de roteiro para o 
Relatório de Autoavaliação Institucional, onde as (10) dez dimensões 
estabelecidas na Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, foram organizadas em 
(05) cinco eixos, e define que a partir do ano de referência de 2015 o Relatório 
de Autoavaliação será submetido anualmente, por meio do Sistema e-MEC, ao 
longo de um período de três anos. Nos 2 primeiros anos, o relatório deverá ser 
inserido em sua versão parcial. No terceiro ano, será inserido em sua versão 
integral, conforme segue: até 31 de março de 2016 – 1º relatório parcial; - até 
31 de março de 2017 – 2 º relatório parcial e até 31 de março de 2018 – 
relatório integral. Assim, os instrumentos elaborados foram atualizados e 
aperfeiçoados. 
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6.1 Objetivos 

Os objetivos da CPA com relação as avaliações internas da instituição 
devem ser feitas em dois momentos que embora parecem serem distintas mas 
são sempre interligadas, ou seja, auto avaliação do UNICEP e de seus cursos  
 

6.2 Auto avalição 

6.2.1 Auto Avaliação do UNICEP 

 
A auto avaliação do UNICEP terá por objetivo identificar o seu perfil e o 

significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, 
projetos e setores, considerando as diferentes dimensões do UNICEP, dentre 
elas obrigatoriamente as seguintes dimensões e os seus indicadores: 
I. Planejamento e Avaliação Institucional; 
II. Desenvolvimento Institucional; 
III. Políticas Acadêmicas; 
IV. Políticas de Gestão; 
V. Infraestrutura 
 
 
6.2.1.1. Periodicidade da Autoavaliação 
 

A periodicidade da Autoavaliação Institucional do UNICEP ocorre, de 
forma continua, durante o transcorrer de cada ano, com objetivo de tomada de 
decisões pela Direção do UNICEP e pelos Mantenedores. 
 

6.2.2 Auto Avaliação dos Cursos do UNICEP 

 
A auto avaliação dos cursos de graduação do UNICEP tem por objetivo 

identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as 
relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização 
didático-pedagógica, considerando as diferentes dimensões para os cursos do 
UNICEP, dentre elas obrigatoriamente as seguintes dimensões e os seus 
indicadores: 
I. Organização Didático – Pedagógica; 
II. Corpo Docente e Tutorial; 
III. Infraestrutura. 
 
6.2.2.1. Periodicidade da Autoavaliação 
 

A periodicidade da Autoavaliação Institucional dos cursos UNICEP 
ocorre, de forma continua, durante o transcorrer de cada semestre, com 
objetivo de tomada de decisões pela Coordenação de cada curso, pela Direção 
do UNICEP e pelos Mantenedores. 
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6.3 Modelagem da Autoavaliação do UNICEP 

 
A Autoavaliação Institucional Anual do UNICEP segue a seguinte modelagem: 
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6.4 Área Estratégica: Eixo 01:- Planejamento e Avaliação Institucional 

6.4.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e 
Avaliação Institucional 

O processo avaliativo interno do UNICEP vem sendo realizado de forma 
continuada desde 2004, por meio de apresentações de seminários realizadas 
pela CPA, entrega de material sobre o sistema de avaliação SINAES para a 
mantenedora, a direção geral e os diretores de ensino, pesquisa, extensão e 
pós-graduação, reuniões com conselho de Curso e representantes docentes e 
discentes. 

Crescentemente, os dados levantados na avaliação têm sido utilizados 
para o planejamento estratégico. O plano de expansão do corpo discente foi 
ambicioso, mas só parcialmente conseguiu atingir seus objetivos. As tentativas 
nos anos mais recentes incluíram decisões que tentavam racionalizar os custos 
internos para garantir a sustentabilidade financeira da instituição. O plano de 
expansão da IES tem sido posto em prática mediante a efetiva demanda da 
sociedade; ficou-se muito atento a esse aspecto, qual seja, a da efetiva 
demanda de mercado. Anteriormente, para diminuir custos, houve diminuição 
do tempo de graduação em vários cursos, além da montagem de salas de 
“ciclo básico”.  

O processo de avaliação institucional ofereceu subsídios às decisões 
mais cruciais tomadas nos últimos anos. Foram aferidos, através das 
avaliações, os impactos das mudanças internas, em especial a racionalização 
dos custos sem prejuízo do ensino de qualidade. 

A IES foi capaz de oferecer cursos de boa qualidade tanto em nível de 
graduação quanto de pós-graduação.  
 

6.4.2 Processo de auto avaliação institucional 

 
A autoavaliação do Unicep pode ser dividida em quatro etapas:  
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1ª Etapa: Sensibilização 
 
A etapa de sensibilização da avaliação é feita por meio de reuniões entre 

a CPA e gestores, diretores, coordenadores, docentes, representantes 
discentes e funcionários. Além disso, utilizam-se banners impressos e virtuais. 
A comissão também visita salas de aulas, frequentemente, para discutir 
resultados e propor soluções para as demandas solicitadas pela comunidade 
universitária. 
 
2ª Etapa: Planejamento 

 
Os questionários, entrevistas e demais pesquisas e avaliações 

realizadas pela CPA, através do NAC (Núcleo de Avaliação Continuada), 
mediante professores, alunos (e ex-alunos) e funcionários, são sistematizadas 
e encaminhadas para as diversas instâncias institucionais, com vistas ao 
estreitamento constante entre planejamentos e processos práticos. Essa 
comunicação, que se dá de forma constante, é essencial para a eficácia da 
autoavaliação. 

Diversos instrumentos e métodos combinados são utilizados no Plano de 
Avaliação Institucional, conforme necessidades e situações específicas, focos e 
aprofundamentos exigidos pela própria dinâmica de atuação da IES. A 
avaliação institucional proposta pela CPA/UNICEP adota uma metodologia 
participativa, buscando trazer para o âmbito das discussões as opiniões de 
toda a comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa. Os métodos 
adotados partem do individual para o coletivo, favorecendo a convergência dos 
dados em torno de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de 
soluções para os problemas apresentados. Para análise dos dados é utilizada 
a metodologia estatística quantitativa e qualitativa: análise descritiva estatística, 
correlação de variáveis, análise de sobrevivência e técnicas de análise 
multivariada.  
 
3ª Etapa: Execução 
 

A equipe da CPA/NAC revisa, reelabora e elabora (caso se julgue 
necessário) os questionários, retomando, redefinindo e definindo indicadores, 
com base no que é exigido pelo INEP-MEC e pelo que também é necessário às 
características próprias da gestão – aquilo que a IES tem de mais seu, suas 
características marcantes, incluindo sua tradição. Há outros métodos, para 
além dos questionários, que são discutidos e utilizados conforme se pretenda 
evidenciar determinados indicadores (sempre dinâmicos). 

Há então a aplicação dos questionários e o “trabalho de campo”, quando 
a CPA faz o contato com coordenadores de áreas e demais gestores, a bem de 
uma avaliação qualitativa, além da quantitativa. Há na sequência a tabulação, 
análise e discussão dos resultados, os quais se transformam no Relatório 
Institucional de Autoavaliação, que deve ser sintético e se ligar a “peças 
independentes”, onde a avaliação pode ser detalhada em “subindicadores” 
mais pormenorizados, a bem do planejamento e efetivação das ações para a 
evolução acadêmica-institucional. 
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4ª Etapa: Divulgação dos Resultados  
 

A CPA faz análises e encaminha relatórios com sugestões, cuja iniciativa 
de solução fica a cargo da Direção, da Mantenedora e do Núcleo de Ações 
Estratégicas. A Direção realiza, após contato com a Mantenedora, o trabalho 
de conscientização e encaminhamentos mediante as demais instâncias 
acadêmicas através de reuniões com os coordenadores, que por sua vez 
levam os encaminhamentos aos diversos cursos. Encaminhamentos relativos 
ao corpo técnico-administrativo são feitos diretamente pela Direção e pela 
Mantenedora. 

A CPA divulga os resultados por meio de boletins eletrônicos, no site, 
redes sociais, por meio de visitas periódicas em sala de aula e reuniões com a 
comunidade universitária.  
 

6.4.3 Autoavaliação Institucional: Participação da Comunidade Acadêmica 

A comunidade acadêmica participa do processo de avaliação 
institucional desde a sensibilização. Os questionários são respondidos por 
professores, corpo técnico-administrativo, corpo discente. 

A comunidade acadêmica também participa do processo através de 
representantes. A Comissão Própria de Avaliação do UNICEP é constituída por 
uma coordenadora, um docente, uma discente, uma funcionária e um 
representante da comunidade civil. Fica a cargo desta, com o apoio técnico do 
NAC, a elaboração e aplicação de questionários, tabulação e análise estatística 
dos resultados. 

 

6.4.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e 
divulgação dos resultados 

Os resultados da autoavaliação institucional são divulgados parcialmente 
no site da IES (www.unicep.edu.br), uma vez apreciados por Direção, 
Mantenedora, Núcleo de Ações Estratégicas, coordenações de áreas e cursos. 
O mesmo ocorre relativamente às avaliações externas. 

 

6.4.5 Elaboração do relatório de autoavaliação 

O relatório anual de autoavaliação é elaborado pela CPA, com apoio 
técnico do NAC. A CPA tem reuniões periódicas, quando são discutidos os 
resultados anteriores, a necessidade de alguma alteração na forma de avaliar: 
revisão; reelaboração de questionários existentes e elaboração de novos 
questionários, quando necessários; formas de aplicação, e demais questões 
que são documentadas em atas. Funcionárias do NAC cuidam especialmente 
da tabulação e primeiros tratamentos dos dados qualitativos e quantitativos, 
usando técnicas estatísticas. Na sequência, tais dados são discutidos pela 
CPA. O relatório, portanto, é escrito e revisado “por várias mãos”, já que 
também recebe dados de coordenadores de áreas, obedecendo aos princípios 
acadêmicos de citação de fontes, conforme as normas da ABNT. 
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6.4.6 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e 
Avaliação Institucional 

Um dos instrumentos mais importantes para a evolução institucional é o 
Relatório Anual de Autoavaliação. Mas não só. São desenvolvidas pelo 
NAC/CPA diversas avaliações, tais como: do corpo docente, do corpo técnico-
administrativo de diferentes setores da IES, dos cursos, etc. Existem reuniões 
ordinárias e extraordinárias, tanto entre os próprios membros da CPA quanto 
desses membros com direção, gestores, coordenadores, e a própria 
mantenedora. O esforço tem sido trazer as avaliações para o centro dos 
processos decisórios e administrativos. 

Os diversos relatórios representam um importante banco de dados, que 
permite a comparação das várias avaliações no decorrer da vida acadêmica, 
no decorrer dos anos em que vigoram os PDIs. Assim se seguem alguns 
prognósticos e propostas que podem ser efetivados nos próximos passos da 
instituição, subsidiando as melhorias na IES. 
a) Período Inicial: 2017 
b) Período Final: 2021 
c) Situação:  

Após aplicação dos questionários, os dados são digitados no Software 
Access, sob responsabilidade do Núcleo de Avaliação Continuada. Procede-se 
à tabulação dos dados e ao registro literal de todos os comentários e sugestões 
dos docentes, alunos e funcionários feitos em cada questionário. Desta forma, 
constrói-se um Banco de Dados que representa a totalidade das respostas 
obtidas em cada questão, construindo-se uma pasta de trabalho para cada 
dimensão e para cada curso de graduação. 

Do ponto de vista dos processos de Planejamento e Avaliação 
Institucional, de como esses contribuíram para a situação atual, foi possível 
diagnosticar o seguinte: 
i. O UNICEP possui um corpo docente privilegiado em termos de 
qualificação; é envolvido e interessado nas atividades de ensino, extensão e 
pesquisa;  
ii. Grande quantidade de projetos com impacto na comunidade, com 
pronunciado compromisso social;  
iii. Há potencialidade no fato de a IES ter desenvolvido mecanismos, tais 
como PDI, PPI e PPC (Projetos Pedagógicos de Cursos) na definição de seus 
rumos;  
iv. Existe capacidade para o amplo desenvolvimento do EAD (Ensino à 
Distância), embora ainda não efetivado. 
v. Melhoria dos recursos materiais e tecnológicos por meio da aquisição 
constante de equipamentos;  
vi. É patente a boa participação em programas de inclusão sócio-cultural; 
construção coletiva de vários Projetos Político-Didático-Pedagógico de Cursos; 
boa inserção na região de São Carlos e há crescente demanda por 
participação de boa parte dos profissionais em quase todas as áreas de 
conhecimento;  
vii. As decisões administrativas e acadêmicas na Universidade têm 
favorecido as mudanças curriculares e novos cursos; nossos alunos têm 
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demonstrado grande potencialidade na produção de trabalhos de pesquisa, na 
participação de projetos de extensão, ensino e monitorias; Programa Saúde da 
Família; unidades básicas de saúde, gerenciadas diretamente pela IES, o que 
facilita o desenvolvimento do processo de trabalho em saúde; crescente 
adequação dos currículos de curso relativamente às novas legislações; em 
especial os novos Projetos Pedagógicos, elaborados a partir de 2006, estão em 
consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e com as exigências 
do MEC. 
 
d) Meta: 
a) Podemos estabelecer algumas metas com base num relato avaliativo do PDI 
(2017-2021). Basicamente, as metas aqui estabelecidas são resultado dos 
processos avaliativos internos e externos vividos pela IES.  

i. Destinação de recursos financeiros para desenvolvimento e expansão de 
atividades de ensino, extensão e pesquisa em nível de Iniciação Científica 
(processo “natural” numa IES);  

ii. Maior engajamento da comunidade universitária nas ações de interesse 
da Instituição (existe, mas pode ser bastante ampliado); 

iii. Maior integração entre o ensino de graduação e o de Pós-Graduação e 
destes com a pesquisa (em nível de iniciação científica) e extensão;  

iv. Incremento de pessoal técnico-administrativo e de apoio para maior 
efetivação de vários pontos constantes nos documentos: PDI, PPI e PPC; 

v. Necessidade de programas de nivelamento, por conta de muitos alunos 
chegarem com formação escolar defasada; 

vi. Construção de áreas mais adequadas à convivência acadêmica através 
de projetos construídos com apoio do Curso de Arquitetura e ampla 
participação dos alunos;  

vii. Adequação das salas de aula em relação ao número de estudantes, de 
maneira a atender às novas demandas;  

viii. Desenvolvimento de estruturas administrativas mais sofisticadas e 
participativas;  

ix. Atualização dos quadros docente e técnico-administrativo com relação a 
práticas pedagógicas que privilegiam a construção do conhecimento, a 
crítica e o compromisso em mudar a realidade; 

x. Incremento de uma política de discussão sistemática e periódica dos 
currículos e programas que envolvem a comunidade acadêmica; persiste 
a falta de conhecimento dos projetos pedagógicos.  

xi. Construção de novos laboratórios 
xii. Incrementos na infraestrutura. 
xiii. Balizada nas pesquisas dos relatórios de Autoavaliação e das demandas 

de Gestão da Instituição, a CPA sugere o seguinte framework de estrutura 
de gestão e integração com a Autoavaliação da IES: 

 
 
 



 

122 
 

xiv.  
 

 
 



 

123 
 

Consideremos uma síntese histórica do planejamento de ações acadêmico-
administrativas que decorreram dos resultados de avaliações, as quais subsidiaram 
melhorias na IES.  

Os processos avaliativos internos e externos da IES resultaram naquilo que 
podemos caracterizar como “cultura avaliativa”, reconhecida, inclusive, por 
comissões designadas pelo MEC para avaliação dos cursos. Desde espelhos em 
banheiros até a construção de laboratóriode áreas passaram pelos diagnósticos 
trazidos pelas avaliações da CPA. Tendencialmente, as avaliações realizadas pela 
CPA/NAC têm caminhado na direção do centro dos processos administrativos-
gestoriais da IES. 

Mesmo antes da Lei do SINAES 10.861/2004, a “cultura avaliativa” da IES era 
gestada. O processo de avaliação institucional do UNICEP vem sendo desenvolvido 
de forma sistematizada desde 1995. Em 22 de maio de 1998, os membros da 
Congregação do Centro de Ensino Superior de São Carlos (CESUSC) aprovaram, 
por unanimidade, a criação do Programa de Avaliação Continuada (PAC); à época a 
IES era a ASSER (Associação de Escolas Reunidas). Tal programa foi elaborado 
nos moldes do Documento Básico do PAIUB – Programa de Avaliação Institucional 
das Universidades Brasileiras. Em 2001, a ASSER se transformou em Centro 
Universitário Central Paulista, com a sigla UNICENP, que muito rapidamente foi 
mudada paro UNICEP (atual). 

Até 2004, a autoavaliação centrou-se basicamente na avaliação dos aspectos 
acadêmicos de cada um dos cursos, e nos aspectos infraestruturais da IES. Em 
ambos os casos, a avaliação era feita pelos segmentos docente e discente. 
Considerando-se, entretanto, que a avaliação das instituições de ensino superior 
sofreu mudanças a partir de 2004, o UNICEP ampliou sua proposta de 
autoavaliação e constituiu a Comissão Própria de Autoavaliação (CPA). Com a Lei 
10.861 de 2004, o CONAES (Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior) regulamentava dez dimensões avaliativas. A CPA acatou completamente a 
proposta e fazia relatórios bianuais até o ano de 2008. De lá para os tempos atuais, 
o relatório institucional de autoavaliação passou a ser feito anualmente.  
e) Ações: 

A CPA/NAC, baseada nos diagnósticos apontados, enfatiza a necessidade de 
efetivar o seguinte banco de ações: 
i. Implantação da ferramenta Enterprise Resource Planning,  ERP 
(Planejamento dos recursos da empresa). ERPs são  softwares que integram todos 
os dados e processos de uma organização em um único sistema no controle dos 
processos: Administrativos, Acadêmicos e Financeiros; 
ii. Implantação da técnica Customer Relationship Management,  CRM ( Gestão 
do Relacionamento com o Cliente) nos processos de relacionamento com o aluno: 
Captação, Retenção e Fidelização. As ações do UNICEP ficam voltadas para as 
necessidades dos clientes, ao invés dos próprios produtos;  
iii. Implantação do ciclo PDCA no processo de Autoavaliação integrado à gestão 
da IES. 
iv. O Ciclo PDCA tem como estágio inicial o planejamento da ação, em seguida 
tudo o que foi planejado é executado, gerando, posteriormente, a necessidade de 
checagem constante destas ações implementadas. Com base nesta análise e 
comparação das ações com aquilo que foi planejado, o gestor começa então a 
implantar medidas para correção das falhas que surgiram no processo ou produto. 
As etapas do PDCA: 
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P = Plan (planejamento): Nesta etapa, o gestor deve estabelecer metas e/ou 
identificar os elementos causadores do problema que impede o alcance das metas 
esperadas. É preciso analisar os fatores que influenciam este problema, bem como 
identificar as suas possíveis causas. Ao final, o gestor precisa definir um plano de 
ação eficiente. 
D = Do (fazer, execução): Aqui é preciso realizar todas as atividades que foram 
previstas e planejadas dentro do plano de ação. 
C = Check (checagem, verificação): Após planejar e por em prática, o gestor precisa 
monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos com a execução das 
atividades. Avaliar processos e resultados, confrontando-os com o planejado, com 
objetivos, especificações e estado desejado, consolidando as informações, 
eventualmente confeccionando relatórios específicos. 
A = Act (ação): Nesta etapa é preciso tomar as providências estipuladas nas 
avaliações e relatórios sobre os processos. Se necessário, o gestor deve traçar 
novos planos de ação para melhoria da qualidade do procedimento, visando sempre 
a correção máxima de falhas e o aprimoramento dos processos da empresa 
(PERIARD, 2011, on-line). 

É importante lembrar que como o Ciclo PDCA é verdadeiramente um ciclo, e 
por isso deve “girar” constantemente. Ele não tem um fim obrigatório definido. Com 
as ações corretivas ao final do primeiro ciclo é possível (e desejável) que seja criado 
um novo planejamento para a melhoria de determinado procedimento, iniciando 
assim todo o processo do Ciclo PDCA novamente. Este novo ciclo, a partir do 
anterior, é fundamental para o sucesso da utilização desta ferramenta. 

Assim, o final do ciclo PDCA pode coincidir com os relatórios parciais ou total 
da CPA no UNICEP. 
v. Criação do Ambiente Virtual Administrativo pelo Centro de Informática para 
que a Avaliação Institucional aconteça em tempo real e permita agilidade nas ações 
tomadas pelos gestores, coordenadores e docentes;  
vi. Caminhar na direção da convergência entre gestão acadêmica (elaboração de 
currículos, reconhecimento de cursos, questões relacionadas aos professores, 
questões pedagógicas, etc.) e gestão administrativa (orçamentos, planejamento 
estratégico, marketing, vendas, etc.), de forma integrada e participativa. 
vii. Pretende-se fazer peças independentes que partam do Relatório Institucional 
de Autoavaliação, mas que detalhem e divulguem aspectos e indicadores 
pormenorizados por assuntos. A princípio, pretende-se duas peças independentes: 
1) Projetos de extensão e Responsabilidade Social; 2) Pesquisa dos 5 eixos. 
viii. Ampliar a devolutiva dos resultados de avaliação no site do UNICEP, nas 
redes sociais e banners. Assim, há de haver maior integração da CPA com a 
Imprensa do UNICEP. 
ix. Criar Planos de Ações para os gestores s; 
x. Integrar o trabalho do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) com o NAC. O 
trabalho pode ser dividido em fases (ciclo avaliativo): 
• 1 Fase de Planejamento (Grupo Focal NAP e NAC) 
• 2 Execução (NAC) 
• 3 Analise dos Resultados (Grupo Focal NAP e NAC) 
• 4 Discussão dos Resultados e elaboração ou atualização do Plano de Ação 
(Grupo Focal NAP, NAC e Direção)    
• Assim mescla-se avaliação quantitativa e qualitativa e oferece-se suporte a 
liderança. 
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Fonte: PERIARD (2011). 

 
 

http://www.sobreadministracao.com/wp-content/uploads/2011/06/ciclo-pdca.jpg
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7 INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

7.1 Instalações acadêmicas existentes no Campus Acadêmico Miguel Petroni 

 

Atualmente o Centro Universitário Central Paulista (Campus Miguel Petroni) 
conta com 22.301,46 m² de área construída, entre elas estão, 1 portaria com área de 
182,00m², 1 bloco administrativo com área de 398,00m² e 1 biblioteca central com 
área de 1.025,00m². Os blocos pedagógicos estão divididos em: 4 blocos de módulo 
construtivo tipo 01, com área de 783,30m², totalizando em 3.133,20m², 2 blocos de 
módulo construtivo tipo 02, com área de 1.289,20m², totalizando em 2.578,40m², 08 
blocos de módulo construtivo tipo 03, com área de 1.443,50m², totalizando em 
11.548,00m² e 3 blocos de módulo construtivo tipo 04, com área de 296,40m², 
totalizando em 889,20m². Os demais blocos de apoio/serviço são compostos por, 1 
quadra poliesportiva coberta com área de 618,00m², 2 cantinas cobertas, cantina 01 
com área de 384,23 e cantina 02 com área de 127,36m², totalizando em 511,59m², 2 
blocos sanitários com área de 175,20m², totalizando em 350,40m², 1 complexo 
multidisciplinar de saúde com área de 931,00m², 3 cabines de alta tensão, cabine 01 
com área de 28,00m², cabine 02 com área de 20,00m² e cabine 03 com área de 
14,70m², totalizando em 62,70m² e 1 bloco de manutenção com área de 73,97m². 

O Campus possui também áreas de edificações a construir e suas respectivas 
datas de conclusão, entre elas estão, 1 clínica odontológica com área de 571,00m², 
com conclusão em 2018, 1 anfiteatro/convívio com área de 2.000,00m², com 
conclusão em 2021, 1 ginásio poliesportivo coberto com área de 2.200,00m², com 
conclusão em 2022, 1 academia com área de 200,00m², com conclusão em 2020, 1 
bloco de vestiários/sanitários com área de 200,00m², com conclusão em 2020, 1 
bloco para dança com área de 200,00m², com conclusão em 2020, 1 almoxarifado 
central com área de 360,00m², com conclusão em 2020, 1 refeitório/vestiário para 
funcionários e colaboradores, com área de 240,00m², com conclusão em 2020, 1 
portaria com área de 182,00m², com conclusão em 2018, 1 cabine de alta tensão 
com área de 20,00m², com conclusão em 2020 e 3 blocos pedagógicos de modulo 
construtivo tipo 04 com área de 296,40m², totalizando em 889,20m², com conclusão 
em 2019. Com estas áreas a construir, o campus Miguel Petroni contará com uma 
área construída de 29.363,66m². 
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Portaria 
  Área Total:   16,50m² Dimensão (m²) 
  -Atendimento 11,70 
  -Sala de Chaves 2,40 
  -Sanitário 2,40 
 

Secretaria Acadêmica/Financeiro 
  Área Total:   271,70m² Dimensão (m²) 
    
  -Vestibular/Relacionamento e Guichês de Atendimento 81,40 
  -Telefonista 8,90 
  -Arquivo I 11,95 
  -Arquivo II 12,45 
  -Comunicação Visual 11,95 
  -Copa 4,40 
  -Sanitário Feminino Acessível 2,50 
  -Sanitário Masculino 2,50 
  -Secretaria Acadêmica 8,90 
  -Vestibular 11,95 
  -Diretoria Mantenedora 12,00 
  -Secretaria/Digitalização 11,95 
  -Arquivo FIES/PROUNI 4,40 
  -Sanitário Feminino 2,50 
  -Sanitário Masculino Acessível 2,50 
 Financeiro  
   -Chefe do Financeiro 5,30 
  -Atendimento Financeiro 24,20 
  -Arquivo 5,30 
Circulação Interna Total 46,20 

 
Biblioteca 

  Área Total:   773,13m² Dimensão (m²) 
  
Piso Superior  
  -Hall de Entrada 15,20 
  -Sala da Direção 14,44 
  -Processamento Técnico 29,45 
  -Auditório 88,16 
  -Videoteca 15,44 
  -Sanitário Feminino Acessível 7,12 
  -Sanitário Masculino Acessível 7,12 
  -Área de estudo/Retirada e Devolução de Livros 165,73 
  -Rampa de Acesso 37,80 
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Piso Inferior  
  -Sanitário Feminino 6,44 
  -Sanitário Masculino 6,44 
  -Sala de Apoio ao Aluno I 29,79 
  -Sala de Apoio ao Aluno II 29,64 
  -Sala de Apoio ao Aluno III 29,64 
  -Área de Acervo 290,72 

 
 

Bloco A1 
Clínica de Fisioterapia 

  Área Total:   555,25m² Dimensão (m²) 
  
Hall de Entrada 38,15 
  
Circulação Interna total 28,55 
  
Coordenação/Arquivo I/Copa (A1-1)  
  -Sala de Coordenação 12,70 
  -Arquivo I 5,20 
  -Copa  14,10 
Sanitários/Arquivo II  
  -Arquivo II 3,85 
  -Sanitário Masculino 1,80 
  -Sanitário Feminino 1,80 
  -Sanitário Masculino/Feminino Acessível 3,30 
Clínica de Fisioterapia – Academia de Reabilitação (A1-2) 102,55 
  
Clínica de Fisioterapia - Recursos Terapêuticos I (A1-3) 49,30 
  -Sala 1 9,39 
  -Sala 2 12,60 
  -Sala 3 12,82 
  -Sala 4 7,10 
  -Sala 5 7,39 
Clínica de Fisioterapia – Neuro Funcional (A1-4) 80,95 
  
 

Clínica de Fisioterapia – Cardiorrespiratória (A1-5)  
  -Sala 1 47,90 
  -Sala 2- Cardiorrespiratória 16,00 
  -Sala 3- Inalação 8,90 
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Sala de Fisioterapia – Neuro Pediatria (A1-6)  
  -Sala de Neuro Pediatria 66,40 
  -Sala de Aula 35,50 
Sala de Recursos Terapêuticos II (A1-7) 28,30 

 
Bloco A3 

Laboratórios Gerais e Específicos 
  Área Total:   569,70m² Dimensão (m²) 
  
Hall de Entrada 38,15 
  
Laboratório de Técnica Dietética/Tecnologia de 
Alimentos/Cozinha Dietética (A3-1) 

102,55 

  
Laboratório Multidisciplinar I/Sala dos Técnicos (A3-2)  
  -Sala dos Técnicos 18,80 
  -Laboratório Multidisciplinar I 67,20 
Almoxarifado (A3-3) 15,20 
  
Laboratório de Microscopia I (A3-4) 73,45 
  
Laboratório de Odontologia - Pré-Clínica (A3-5) 80,95 
Laboratório de Imaginologia (A3-6)  
  -Sala 1 (Raio-X) 5,05 
  -Sala 2 (Raio-X) 5,05 
  -Sala 3 (Raio-X) 5,05 
  -Sala de Revelação 5,80 
  -Sala de Aula 39,20 
Laboratório de Biotecnologia e Genética (A3-7) 51,00 
  
Laboratório de Microbiologia e Imunologia (A3-8) 51,00 
  
Circulação Interna Total 11,25 

 
 

Bloco A4 
Núcleo Integrado de Saúde – NIS 

  Área Total:   567,75m² Dimensão (m²) 
  
Serviço Escola de Psicologia – NIS (A4-1 e A4-2)  
  -Recepção/Secretaria 24,95 
  -Sala de Atendimento em Grupo 13,80 
  -Sala de Atendimento I 9,95 
  -Sala de Atendimento II 6,90 
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  -Sala de Atendimento III 6,90 
  -Sala de Coordenação 10,30 
  -Almoxarifado 8,40 
  -Arquivo 7,30 
Clínica de Nutrição – NIS (A4-3)  
  -Recepção 38,15 
  -Sala de Atendimento I 7,00 
  -Sala de Atendimento II 6,70 
  -Sala de Atendimento III 5,50 
  -Sala dos Estagiários 9,20 
  -Laboratório de Avaliação Física e Nutricional – LAN 66,80 
Sala de Aula de Enfermagem – NIS (A4-4) 73,45 
  
Laboratório de Enfermagem – NIS (A4-5) 80,95 
  
Laboratório de Recursos Terapêuticos em Fisioterapia – NIS (A4-
6) 

73,45 

  
Laboratório Integrado de Educação Física – NIS (A4-7)  
  -Recepção 7,80 
  -Sala I – Coordenação 13,25 
  -Sala II – Avaliação Física 13,50 
  -Sala de Aula 66,30 
Circulação Interna Total 17,20 
 
 

Bloco A6 
Laboratórios de Exatas/Brinquedoteca/Projetos, Imagens e Multimídia 

Laboratório de Informática 
  Área Total:   572,35m² Dimensão (m²) 
  
Laboratório de Projetos, Imagens e Multimídia (A6-7)  
  -Sala de Computadores 91,90 
  -Arquivo 10,70 
Laboratório Pedagógico – Brinquedoteca – NIS (A6-6)  
  -Laboratório Pedagógico 17,45 
  -Brinquedoteca 51,10 
Laboratório Básico de Engenharia – Eletricidade (A6-5) 80,95 
  
Laboratório de Engenharia – Mecânica e Ótica (A6-4) 73,45 
  
Laboratório de Eletrônica (A6-3a) 51,10 
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Laboratório de Instalações e Medidas Elétricas (A6-3b) 51,10 
  
Agência de Publicidade 38,15 
  
Laboratório de controle e Conversão de Energia (A6-2b) 51,10 
  
Laboratório de Micro controladores e Sistemas Digitais (A6-2a) 51,10 
  
Circulação Interna Total 4,25 
 

Bloco A2 
Direção e Coordenação/Cursos de Graduação 

  Área Total:   1069,93m² Dimensão (m²) 
  
Hall de Entrada I 37,05 
  
Hall de Entrada II 37,05 
  
Canteiro Central 18,55 
  
Circulação Interna 258,95 
  
Sala dos Docentes  
  -Sala dos Docentes 66,40 
  -Sala de Apoio aos Docentes 35,60 
Apoio Acadêmico/Coordenação de Cursos de 
Graduação/Coordenação de Cursos Técnicos/Diretoria de 
Extensão 

 

  - Almoxarifado 16,20 
  -Sala de Apoio aos Estudantes 57,25 
  -Secretária de Coordenação 8,75 
  -Coordenação de Nutrição 8,10 
  -Coordenação de Acervo Acadêmico 11,10 
  -Diretoria de Programas de Extensão e Atividades Práticas 9,00 
  -Documentação Docentes 9,00 
  -Coordenação de Cursos Técnicos 9,00 
  -Banco de Empregos 8,75 
Núcleo de Ações Estratégicas – NACE  
  -Sala Mantenedora 8,20 
  -Centro de Desenvolvimento de Software – CDS 22,00 
  -Sala do Procurador Institucional – MEC 15,40 
  -Coordenação do NACE 8,10 
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Direção/CENIP/Ouvidoria/RH  
  -Secretaria de Pesquisa e Direção Geral 15,20 
  -Sala da Direção 20,90 
  -Diretoria de Graduação 15,35 
  -Diretoria de Pesquisa 9,35 
  -Ouvidoria/CEP/PIBIC/CNPq 9,35 
  -Recursos Humanos – RH 9,35 
UNICEP Virtual/Imprensa/WEB  
  -Recepção/Apoio Técnico/ Adm. 14,71 
  -Sala da Coordenação Geral 8,84 
  -Sala da Coordenação Pedagógica 8,84 
  -Sala de Capacitação/Treinamento 8,84 
  -Sala de Produção/Distribuição de Material 13,45 
  -Sanitário Masculino/Feminino 4,75 
  -Sala de Tutoria 13,45 
  -Sala TIC 7,24 
  -Sala AVA 8,17 
Coordenação de Cursos – Biológicas e Saúde  
  -Coordenação de Biomedicina e Farmácia 11,50 
  -Coordenação de Medicina Veterinária 11,95 
  -Coordenação de Laboratórios Gerais/Básicos 10,80 
  -Coordenação de Ciências Biológicas 10,80 
  -Coordenação de Enfermagem 10,80 
Coordenação de Cursos – Exatas  
  -Coordenação de Engenharia de Computação 8,95 
  -Coordenação de Engenharia Civil 8,95 
  -Coordenação de Engenharias – Ciclo Básico 8,95 
  -Coordenação de Engenharia Agronômica/Tecnologia da Informação 9,35 
  -Coordenação de Engenharia Elétrica 12,55 
  -Coordenação de Engenharia de Produção 8,35 
  -Coordenação de Engenharia de Manutenção de Aeronaves 8,60 
Coordenação de Cursos – Humanas/Sociais/Aplicadas  
  -Coordenação de Arquitetura e Urbanismo 10,80 
  -Coordenação de Direito 10,80 
  -Coordenação de Comunicação Social/Letras 10,80 
  -Coordenação de Ciências Contábeis 11,95 
  -Coordenação de Administração/Recursos Humanos - RH 11,50 
Sala de Reunião 50,45 
  
Sala Externa 21,33 
  
CPA/NAC 19,15 
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Bloco A5 

Laboratório de Informática 
  Área Total:   1098,60m² Dimensão (m²) 
  
Hall de Entrada I 37,05 
  
Hall de Entrada II 37,05 
  
Circulação Interna Total 141,95 
  
Canteiro Central 18,55 
  
Laboratório de Informática 1 (A5-1) 102,55 
  
Laboratório de Informática 2 (A5-3) 73,45 
  
Laboratório de Informática 9 (A5-5) 80,00 
  
Sala (A5-7) 73,45 
  
Laboratório de Informática 3 (A5-9) 102,55 
  
Laboratório de Informática 4 (A5-10) 102,55 
  
Laboratório de Informática 5 (A5-8) 73,45 
  
Laboratório de Informática 6/EAD (A5-6) 80,00 
Laboratório de Informática 7 (A5-4) 73,45 
  
Laboratório de Informática 8 (A5-2) 102,55 
 

Bloco B1 
  Área Total:   1.327,15m² Dimensão (m²) 
  
Piso Térreo  
  - 8 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 464,00 
  -Corredor de Circulação Total 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
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Piso Superior  
  -4 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 232,00 
  -3 Salas de Aula Tipo II 78,25 = 234,75 
  -Corredor de Circulação Total 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 
Bloco B2 

  Área Total:   1.329,60m² Dimensão (m²) 
  
Piso Térreo 651,50 
  - 6 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 348,00 
  -Corredor de Circulação Total 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -Coordenação do Curso de Psicologia (B2-2a) 28,40 
  -Laboratório Dinâmico (B2-2b) 29,30 
  -Sala de Atendimento aos Alunos (B2-7) 58,00 
Piso Superior 678,10 
  -6 Salas de Aula Tipo II 78,25 = 469,50 
  -Corredor de Circulação Total 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 
Bloco B3 

  Área Total:   1.323,85m² Dimensão (m²) 
  
Piso Térreo 651,25 
  - 7 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 406,00 
  -Corredor de Circulação Total 120,50 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -Sala de Aula (B3-7b) 23,90 
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  -Sala de Aula (B3-7a) 29,00 
Piso Superior 672,60 
  -8 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 464,00 
  -Corredor de Circulação Total 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 
Bloco B4 

  Área Total:   1.329,90m² Dimensão (m²) 
  
Piso Térreo 651,80 
  - 8 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 464,00 
  -Corredor de Circulação 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
Piso Superior 678,10 
  -6 Salas de Aula Tipo II 78,25 = 469,50 
  -Corredor de Circulação 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 
Bloco B5 

  Área Total:   1.329,85m² Dimensão (m²) 
  
Piso Térreo 650,65 
  - 6 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 348,00 
  -Corredor de Circulação 125,00 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -Sala de Aula (B5-7a) 23,90 
  -Sala de Aula (B5-7b) 29,00 
  -Sala de Aula (B5-2a) 23,90 
  -Sala de Aula (B5-2b) 29,00 
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Piso Superior 679,20 
  -4 Salas de Aula Tipo III 117,65=470,60 
  -Corredor de Circulação 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 
Bloco B6 

  Área Total:   1.329,45m² Dimensão (m²) 
  
Piso Térreo 650,80 
  - 6 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 348,00 
  -Corredor de Circulação 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -Estúdio TV 52,25 
  -Estúdio Acústico 4,75 
  -Estúdio de Fotografia 58,00 
Piso Superior 678,65 
  -3 Salas de Aula Tipo II 78,25 = 234,75 
  -2 Salas de Aula Tipo III 117,65=235,30 
  -Corredor de Circulação 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 
Bloco B7 

  Área Total:   1.332,90m² Dimensão (m²) 
  
Piso Térreo 653,70 
  - 6 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 348,00 
  -Auditório 117,90 
  -Corredor de Circulação 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
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Piso Superior 679,20 
  -4 Salas de Aula Tipo III 117,65=470,60 
  -Corredor de Circulação 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 
Bloco B8 

  Área Total:   1.323,35m² Dimensão (m²) 
  
Piso Térreo 650,75 
  - 7 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 406,00 
  -Corredor de Circulação 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -Secretária/Circulação 21,65 
  -Sala dos Docentes 14,00 
  -Arquivo 8,45 
  -Copa  5,80 
  -Direção 7,05 
Piso Superior 672,60 
  -8 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 464,00 
  -Corredor de Circulação 115,95 
  -Canteiro Central/Escadas 40,70 
  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 
  -Sanitário Feminino 12,15 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 
 

Bloco C2 
Laboratórios de Arquitetura e Urbanismo 

  Área Total:   230,95m² Dimensão (m²) 
  
Sala do Docente 14,00 
  
Laboratório de Conforto Ambiental 42,70 
  
Laboratório de Maquetes 117,55 
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Laboratório de Tecnologia das Construções e Materiais/LABTEC 42,80 
  
Sanitários/Corredor  
  -Sanitário Masculino Acessível 3,60 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,60 
  -Circulação Interna Total 6,70 

 
Bloco C4 

Laboratórios-Eng. Civil/Aeronaves 
  Área Total:   230,35m² Dimensão (m²) 
  
Hall de Entrada 29,90 
  
Oficina de Manutenção de Aeronaves, Laboratório de 
Instrumentação e Laboratório de Motores 

86,65 

  
Laboratório de Estruturas e Materiais Construtivos, Solos, 
Topografia, Hidráulica/Saneamento e Instalações Prediais 

85,45 

  
Sanitários  
  -Sanitário Feminino/Masculino Acessível I 3,60 
  -Sanitário Feminino/Masculino Acessível II 3,60 
  -Chuveiro I 3,60 
  -Chuveiro II 3,60 
Circulação Interna Total 13,95 

 
Bloco C6 

Laboratório de Anatomia Veterinária 
  Área Total:   238,55m² Dimensão (m²) 
  
Laboratório de Aula Prática 176,20 
  
Sala do Técnico 5,65 
  
Área Úmida/Peças Anatômicas 56,70 

 
Bloco C8 

Quadra Poliesportiva 
  Área Total:   521,40m² Dimensão (m²) 
  
 

Quadra Poliesportiva 376,70 
  
Circulação Interna Total 144,70 
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Pátio 1 

  Área Total:   353,35m² Dimensão (m²) 
  -Atendimento I 2,70 
  -Cozinha 8,40 
  -Atendimento II 13,45 
  -Central de Cópias II 16,80 
  -Área de Lazer/Alimentação 312,00 

 
Pátio 2 

  Área Total:   166,10m² Dimensão (m²) 
  -Atendimento I 5,60 
  -Cozinha 6,00 
  -Atendimento II 9,60 
  -Central de Cópias I 16,80 
  -Área de Lazer/Alimentação 128,10 
 

Bloco Sanitário I 
A2~A4 

  Área Total:   105,40m² Dimensão (m²) 
  -Ambulatório de Pronto Atendimento 18,20 
  -Sanitário Masculino Acessível 7,65 
  -Sanitário Masculino 26,35 
  -Sanitário Feminino 18,70 
  -Sanitário Feminino Acessível 7,65 
  -Refeitório 26,85 

 
Bloco Sanitário II 

A3~A5 
  Área Total:   105,40m² Dimensão (m²) 
  -Centro Técnico Computacional 18,20 
  -Sanitário Feminino Acessível 7,65 
  -Sanitário Feminino 26,35 
  -Controle Computacional 18,70 
  -Sanitário Masculino Acessível 7,65 
  -Sanitário Masculino 26,85 
 

Complexo Multidisciplinar de Saúde 
CMS 

  Área Total:   844,20m² Dimensão (m²) 
  
Laboratórios de Anatomia  
  -Hall de Entrada dos Laboratórios de Anatomia 20,00 
  -Laboratório de Anatomia I 63,20 
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  -Sala de Materiais Anatômicos I e II 19,70 
  -Sala de Materiais Anatômicos III 2,85 
  -Sanitário Feminino 2,50 
  -Sanitário Masculino 2,50 
  -Sala dos Técnicos de Anatomia 15,20 
  -Laboratório de Anatomia II 103,70 
Laboratório de Microscopia II 51,35 
  
Laboratório de Psicologia Experimental  
  -Recepção 11,00 
  -Sala de Experimentos 24,85 
  -Almoxarifado 8,65 
Biotério  
  -Sala I 13,95 
  -Sala II 10,75 
Laboratório Multidisciplinar III  
  -Hall de Entrada do Laboratório Multidisciplinar III 20,00 
  -Laboratório Multidisciplinar III 57,50 
  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 
  -Sanitário Masculino Acessível 3,00 
  -Sala Almoxarifado 8,70 
Farmácia Industrial  44,95 
Laboratório Didático de Análises Clínicas  
  -Recepção 18,30 
  -Sala de Coleta I e II 6,25 
  -Laboratório de Hematologia e Imunologia 5,35 
  -Laboratório de Bioquímica e Enzimologia 5,75 
  -Sala de Conservação de Materiais  2,40 
  -Sanitário Feminino 2,70 
  -Sanitário Masculino 2,70 
Laboratório de Parasitologia/Líquidos Corporais/Microbiologia 
Clínica 

60,05 

  
Farmácia Escola  
  -Sala de Espera 14,15 
  -Sala de Dispensação 18,60 
  -Sala de Recebimento de Fármacos 5,90 
  -Sala Administrativa 5,65 
  -Sala de Coordenação 6,65 
  -Sala de Pesquisa 12,10 
  -Centro de Informações Medicamentosas 6,05 
  -Sala de Injetáveis 3,80 
  -Copa 4,10 
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  -Lavanderia I e II 4,35 
  -Vestiário 6,10 
  -Banheiro Feminino/Masculino 5,40 
  -Sala de Resíduos  4,05 
  -Sala de Paramentação 4,30 
  -Laboratório de Controle de Qualidade e Físico-Químico 11,20 
  -Almoxarifado I e II 5,95 
  -Sala de Lavagem 11,20 
  -Sala de Passagem 6,70 
  -Laboratório de Semi Sólidos e Líquidos 11,80 
  -Laboratório de Sólidos 10,90 
  -Laboratório de Homeopatia 11,70 
Laboratório de Análise e Fertilidade de Solos- Estação 
Meteorológica 

42,10 

  
Circulação Interna Total 40,60 
 

Segurança Patrimonial 
  Área Total:   80,90m² Dimensão (m²) 
  
Piso Superior  
  -Sala de Segurança Patrimonial – Chefia 22,70 
Piso Inferior  
  -Almoxarifado Central 7,70 
  -Depósito de manutenção 21,45 
  -Sala Provac 14,10 
  -Lavanderia 14,95 

 
 

Instalações acadêmicas a construir (2017~2022) 
Campus Acadêmico Miguel Petroni - UNICEP 

 
Segurança Patrimonial 

  Área Total do Campus:   29.363,66m²    Dimensão (m²) Finalizado (ano) 
   
 Área Total: 7.062,20m²   
   
Clínica Odontológica 571,00 2018 
   
Portaria 2  182,00 2018 
   
Módulos Tipo 04 (3X) 296,40=889,20 2019 
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Academia 200,00 2020 
   
Vestiários 200,00 2020 
   
Dança 200,00 2020 
   
Almoxarifado 360,00 2020 
   
Refeitório e Vestiários de Funcionários 240,00 2020 
   
Cabine de Alta Tensão 4 20,00 2020 
   
Convívio e Anfiteatro  2.000,00 2021 
   
Ginásio Poliesportivo 2.200,00 2022 
 

 

7.2 Hospital Veterinário Universitário – HVU 

 
Atualmente o Hospital Veterinário Universitário (HVU), conta com 725,76m² 

de área construída, entre elas estão, 1 hospital veterinário com área de 600,17m², 
anexo 01 com área de 68,23m² e anexo 02 com área de 57,36m². 

O hospital universitário possui também áreas de edificações a construir e 
suas respectivas datas, entre elas estão, 1 ambulatório de moléstias infecciosas, 
com área de 98,00m², com conclusão em 2018 e 1 sala de necropsia, com área de 
26,00m², com conclusão em 2018. Com estas áreas a construir o HVU contará com 
uma área construída de 849,76m². 
 

Instalações Acadêmicas Existentes 
Edifício Principal 

  Área Total:   600,17m² Dimensão (m²) 
  
Piso Térreo 396,92 
  -Recepção/Sala de Espera 18,78 
  -Prontuário 2,21 
  -Sanitário Feminino Acessível 2,55 
  -Sanitário Masculino Acessível 2,55 
  -Área de Circulação (Pública) 19,12 
  -Ambulatório Clínico 01 11,37 
  -Ambulatório Clínico 02 11,37 
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  -Ambulatório Clínico 03 11,33 
  -Ambulatório 4,32 
  -Fluidoterapia 4,32 
  -Unidade de Terapia Intensiva – UTI 7,54 
  -Área de Circulação (Restrita)         65,21 
  -Depósito/Almoxarifado Central 3,64 
  -Sanitário/Vestiário Masculino 8,64 
  -Sanitário/Vestiário Feminino 8,64 
  -Dispensário de Medicamentos 3,64 
  -Administração/Professores 23,23 
  -Área de Descanso 5,72 
  -Copa 6,34 
  -Laboratório de Análises Clínicas I 17,57 
  -Laboratório de Análises Clínicas II 18,95 
  -CCPA I – Centro Cirúrgico de Pequenos Animais I 16,93 
  -Assepsia 6,67 
  -CCPA II Centro Cirúrgico de Pequenos Animais II 19,17 
  -Raio-X/Ultrassonografia-Câmara Clara 20,80 
  -Câmara Escura 2,65 
  -Esterilização 7,34 
  -Lavagem/Desinfecção 7,34 
  -Expurgo 7,34 
  -MPA de Grandes Animais 24,88 
  -Centro Cirúrgico de Grandes Animais 24,88 
  -Depósito 2,04 
Piso Superior 203,25 
  -Depósito/Circulação 203,25 

 
 

ANEXO HVU 
Clínica Médica de Grandes Animais 

Anexo 1 
  Área Total:   125,59m² Dimensão (m²) 
  
Anexo 1 68,23 
  -Depósito 01 9,96 
  -Baia 01 10,39 
  -Baia 02 10,24 
  -Baia 03 10,22 
  -Depósito 02 9,96 
  -Circulação/Área Coberta 17,46 
Anexo 2 57,36 
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Instalações Acadêmicas a construir 
Hospital Veterinário Universitário - HVU 

 
Área Total do HVU: 849,76m² Dimensão 

(m²) 
Finalizado 

(ano) 
   
Área Total a Construir: 124,00m²   
   
Ambulatório de Moléstias Infecciosas 98,00 2018 
   
Sala de Necropsia 26,00 2018 
 

7.3 Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ 

Atualmente o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) conta com 129,69m² de área 
construída. 

Parceria com o Centro jurídico de Conflitos e Cidadania –CEJUSC-TJSP 
 

Instalações Acadêmicas 
  Área Total:   565,03m² Dimensão (m²) 
  
Área Total Construído:   129,69m²  

  
Sala de Espera 8,07 
  
Recepção/Secretaria/Cartório Modelo 20,10 
  
Sala de Triagem 11,08 
  
Salas de Mediação e Conciliação 37,33 
  -Sala 01- Mediação/Conciliação/Audiência 15,76 
  -Sala 02- Mediação e Conciliação 10,02 
  -Sala 03- Mediação e Conciliação 11,55 
Circulação Interna Total 9,07 
  
Sanitário de Funcionários 2,53 
  
Sala Multiuso  10,76 
  
Sanitários 5,96 
  -Sanitário Feminino 2,98 
  -Sanitário Masculino 2,98 
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Copa/Cozinha 10,69 
  
Área Externa 14,15 
  -Depósito I 9,06 
  -Depósito II 5,09 
 
 

7.4 Sítio Experimental Universitário 

 

Atualmente o Sítio Experimental Universitário conta com uma área total de 
10.300,00m², sendo destinado 2.570,00m² para plantação de milho e sorgo, 
4.930,00m² para pastagem, 780,00m² para cultura de cana de açúcar, 1.870,00m² 
de vegetação nativa/represa e 150,00m² para novas instalações. O Sítio possuí o 
total de 631,61m² de área construída, entre elas estão, 1 sede administrativa, com 
área de 140,85m², 1 sala de leite/mangueiro, com área de 61,89m², 1 
auditório/laboratório de recepção de amostras, com área de 166,81m², 1curral com 
área de 28,53m², 1 alambique com área de 49,31m², 1 barracão com área de 
44,28m², 1 paiol com área de 25,05m² e 1 casa do colaborador com área de 
115,74m². 

Instalações Acadêmicas 
 

  Área Total da Gleba:   12.501,41m² Dimensão (ha) 
  
Área de Agricultura (Milho e Sorgo) 2,57 
  
Pastagem 4,93 
  
Cultura de Cana de Açúcar 0,78 
  
Vegetação Nativa 1,69 
  
Represa 0,18 
  
Espaço Para Novas Estruturas 0,15 
  
Demais Áreas (Circulação/Área das Edificações) 2,2 
  
Área Total das Edificações: 634,76m² Dimensão (m²) 
  
Casa do Colaborador 115,74 
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  -Varanda 42,71 
  -Sala de Estar 10,14 
  -Lavanderia 5,46 
  -Cozinha 18,45 
  -Dormitório I 9,00 
  -Dormitório II 9,30 
  -Suíte (Sanitário + Dormitório) 17,72 
  -Sanitário 2,96 
Barracão 44,28 
  
Paiol 24,00 
  
Sede Administrativa 144,20 
  - Varandas 24,20 
  -Sala de Estar 28,78 
  -Sanitário I 2,67 
  -Dormitório I 15,12 
  -Dormitório II 11,40 
  -Hall do Sanitário 3,27 
  -Sanitário II 3,88 
  -Circulação Interna 7,14 
  -Cozinha/Sala de Jantar 25,82 
  -Suíte (Dormitório + Sanitário) 21,92 
Auditório/Laboratório de Recepção de Amostras 166,81 
  -Auditório 126,40 
  -Circulação Interna 1,94 
  -Banheiro Masculino/Feminino 3,64 
  -Laboratório de Recepção de Amostras 13,23 
  -Cozinha 10,52 
  -Depósito I 3,84 
  -Depósito II 3,88 
  -Banheiro Masculino/Feminino 3,36 
Sala de Leite 15,66 
  
Mangueiro 46,23 
  
Alambique 49,31 
  
Curral 28,53 
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8. BIBLIOTECA  

8.1 Infraestrutura Física 

 
A Biblioteca possui um espaço físico adequado com uma boa iluminação, com 

extintor de incêndio, rampa de acesso para usuários portadores de necessidades 
especiais, e sinalização bem distribuída e de fácil entendimento para que os alunos 
possam compreender e ter agilidade ao acesso na busca desejada. O layout da 
biblioteca foi projetado com a finalidade de proporcionar conforto e funcionalidade 
conta com: recepção, balcão de atendimento com terminais de empréstimo e 
devolução do material bibliográfico e uma equipe qualificada para esclarecer dúvidas 
e efetuar os serviços. Possui terminais de consulta onde todo o catálogo do acervo 
está informatizado e disponibilizado através de uma base de dados e também via 
internet, podendo ser consultado por título, autor, assunto e até mesmo através de 
palavras-chave.  

A biblioteca possui ainda um espaço reservado para multimídia, 
disponibilizando terminais com acesso a internet e sob a orientação de monitores 
que auxiliam na pesquisa. Todo material da biblioteca é processado e catalogado 
através das normas do AACR2 e classificado pela tabela SCDD (Sistema de 
Classificação Decimal Dewey), onde são etiquetados, inseridos na base e colocados 
na estante de acordo com a área de conhecimento. 
a) Instalações para o acervo da Biblioteca: Para o acervo está disponibilizada 
uma área total de 917.73 m2 de área construídas sendo que, 381,25 m2 está 
destinado para compor todo o acervo. 
b) Instalações para estudos individuais: Para atender os estudantes são 
disponibilizadas 12(doze) cabines para estudos individuais com toda a infraestrutura. 
c) Instalações para estudos em grupos: Para atender os estudantes são 
disponibilizadas 02 (duas) salas para estudos em grupos com a infraestrutura: Sala 
01 com seis mesas e vinte cadeiras e Sala 02 com sete mesas e trinta cadeiras. 
c) Área Coletiva: Para atender os estudantes é disponibilizado um espaço coletivo 
onde possui 20(vinte) mesas com (04)quatro cadeiras cada uma, somando um total 
de oitenta cadeiras. 
d) Sala de Processamento Técnico: Para atender os funcionários da biblioteca é 
disponibilizado uma sala com toda a infraestrura de mesas, cadeiras, telefone e com 
três terminais para preparos técnicos. 
e) Sala da Diretoria: Para atender a Diretora da da biblioteca é disponibilizado uma 
sala com toda a infraestrura de mesa, cadeira, telefone e com um terminal. 
f) Balcão de atendimento: Para atender os estudantes na biblioteca é 
disponibilizado um balcão de atendimento com funcionários com toda a infraestrura 
e 04(quatro) terminais para empréstimo e devolução e 01(um) terminal somente para 
devolução. 
g) Consulta do acervo: Para atender os estudantes na biblioteca é disponibilizado 
em mesas com toda a infraestrura 03(três) terminais para consulta. 
h) Sala de Multimídia: Para atender os estudantes na biblioteca é disponibilizado 
um espaço com toda a infraestrura com 09(nove) terminais com acesso a internet e 
impressora. 
i) Para atender os estudantes na biblioteca é disponibilizado CDs e DVDs, para 
atender as áreas de conhecimento. 
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j) Horário de funcionamento:  
De segunda-feira a sexta-feira das 7h00m às 22h00min  
Sábado das 8h00m às 17h00m 
k) Infraestrutura de Sanitários: Sanitário Feminino e Masculino (PNE) e Sanitário 
Feminino e Masculino (Estudantes) 
 

8.2 Equipe 

Composição da equipe da biblioteca: 
• Valéria Regina Lopes Kulaif - Bibliotecária Chefe 
• 3 funcionários/auxiliares e 5 estagiários 

 

8.3 Acervo 

A biblioteca conta com o acervo geral, formado por LIVROS, PERIÓDICOS, 
DVDs, CD-ROM e outros materiais. 

O acervo de livros possui títulos clássicos e contemporâneos atendendo as 
indicações da comunidade acadêmica e as necessidades de ensino (graduação e 
pós-graduação), pesquisa e extensão, disponibilizando títulos e exemplares em 
números suficientes para quantidade de alunos matriculados no curso e para 
proposta pedagógica do mesmo. O acervo é adequado em quantidade e qualidade 
às funções e as dimensões da comunidade do Centro. 

As obras estão catalogadas seguindo as normas do AACR2, classificadas e 
organizadas nas estantes por assuntos, em ordem alfanumérica crescente, segundo 
o sistema de classificação SCDD (Sistema de Classificação Decimal Dewey) e 
Tabela PHA. 
 

8.4 Projeção de aquisição 
 
Expansão do acervo, conforme tabelas, por unidade. 
 
ACERVO 2017 2018 2019 2020 2021 
Livros 61.156 66.048 71.332 77.038 83.202 
Periódicos 5.790 6.253 6.753 7.293 7.877 
Revistas 476 514 555 599 647 
Jornais 2 3 3 4 4 
Obras de 
referência 

792 855 923 997 107 

DVDs 255 275 297 321 346 
CD-ROM 548 591 639 690 745 
Assinaturas 
eletrônicas 

04 05 10 15 18 

Total 69.023 74.544 80.512 86.957 92.943 
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8.5 Biblioteca: serviços e informatização  

 
Tanto acervo de livros como de periódicos estão informatizados, oferecendo 

acesso à informação por computador através de banco de dados relacional 
(software onde estão armazenadas as informações do acervo para o usuário). A 
base de dados é Microsoft Access; os dados são inserido através de uma 
catalogação e disponibilizado para consulta por meio de terminais de empréstimo, 
devolução e reserva organizado para pesquisa busca rápida e fácil. 

O acervo on-line, disponibilizado 24 horas para consulta através de conexão à 
internet, pelo site: www.unicep.edu.br  (Serviços Biblioteca), oferecendo a 
possibilidade de consulta por meio de autor, título e assunto, facilitando a busca. 

As bibliotecas oferecem o serviço COMUT (Comutação Bibliográfica) por meio 
do site: www.ibict.br, acessando-se o CCN (Catálogo Coletivo Nacional) para busca 
da pesquisa desejada e www.pesquisamundi.tk . 

Para intercâmbio entre bibliotecas, bases de dados na área da saúde, 
estando disponível o site: www.bireme.br ,  que  permite ao usuário consultar a base 
de dados www.medline.br , www.Lilacs.br  e www.Scielo.br  podendo solicitar o 
pedido na integra. 

Além dessas bases o usuário tem acesso livre a consulta de outras bases tais 
como: www.saudepublica.bvs.br. Sistema Unibibli / USP/UNESP/UNICAMP através 
do site www.unicamp.br/bc 

No portal da Capes: www.periodicos.capes.gov.br o usuário pode consultar 
algumas bases gratuitamente. 

A Biblioteca divulga ainda alguns sites de pesquisa com intuito de ajudar o 
usuário, dando oportunidade de enriquecer suas pesquisas tais como: 
 
a) Multidisciplinar 
Biblioteca Virtual (Espanhol) 
Bibliotecas Virtuais Temáticas – Prossiga 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 
Capes – Periódicos 
Directory of open access journals 
Google Acadêmico 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
MetaBase - Bibliografia en red (Espanhol) 
OAIster (Michigan Digital Library Production Service) 
Portal de Pesquisas 
Programas e Projetos Sociais 
ProQuest - Academic Research Library 
UMI - Banco de teses estrangeiras 
 
b) Libras 
Aspectos Linguísticos das Libras 
A experiência e a pedagogia que nós surdos queremos - Tese de Doutorado de 
Wilson de Oliveira Miranda 
A História do Aparelho Surdez 
A importância dos interpretes das linguas de sinais 
Alfabetos Manuais  - Libras 
Cartilha: Dia Nacional dos Surdos 

http://www.unicep.edu.br/
http://www.ibict.br/
http://www.pesquisamundi.tk/
http://www.bireme.br/
http://www.medline.br/
http://www.lilacs.br/
http://www.scielo.br/
http://www.saudepublica.bvs.br/
http://www.unicamp.br/bc
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.cervantesvirtual.com/index.shtml
http://bdtd.ibict.br/
http://www.doaj.org/
http://scholar.google.com.br/
http://www.ibict.br/
http://www.metabase.net/docs/iht/01659.html
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites
http://www.bv.sp.gov.br/projetos
http://www.feneismg.org.br/doc/Aspectos_linguisticos_LIBRAS.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/interprete%20libras%20cartilha.pdf
http://www.feneis.org.br/page/libras_alfabeto.asp#feneis
http://www.feneismg.org.br/doc/Cartilha%20Dia%20Nacional%20dos%20Surdos.pdf
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Dicionário da Língua Brasileira de Sinais 
Exame PROLIBRAS 
FENEIS - Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
GARCÊZ, Regiane L. O. ; MAIA, Rousiley C. M. Lutas por reconhecimento dos 
surdos na internet: 
efeitos políticos do testemunho.  Rev. Sociol. Polít. , Curitiba, v. 17, n. 34, p. 85 - 
101, out. 2009 
Língua Brasileira De Sinais “Uma Conquista Histórica 
Língua de Sinais - Lucinda Ferreira Brito 
Monografia do Hessel: o curriculo de línguas de sinais na educação de surdos - 
Monografia de 
Carolina Hessel Silveira 
O que é o intérprete de língua de sinais para pessoas surdas?  
O ser e o estar sendo surdos: alteridade, diferença e identidade - Tese de Doutorado 
de Gladis T. T. Perlin. 
Questões Teóricas das Pesquisas - Lingua de Sinais 
Recortes de jornais sobre surdos (Jornais de Minas Gereais) - 1 
SURDOS: VESTÍGIOS CULTURAIS NÃO REGISTRADOS NA HISTÓRIA - 
Monografia de Karin Lilian Strobel 
Recortes de jornais sobre surdos (Jornais de Minas Gereais) - 2  
Recortes de jornais sobre surdos (Jornais de Minas Gereais) – 3 
Recortes de jornais da ASMG - Associação dos Surdos de Minas Gerais 
Surdez?... Que problema é esse no Brasil? 
SURDOS, UMA ABORDAGEM BRASILEIRA HISTORIOGRÁFICA E CULTURAL - 
Monografia de Antônio 
Campos de Abreu  
The Deaf Way 
 
c) Sites Para pesquisa na internet: 
 
Inglês  www.altavista.com  
  www.yahoo.com 
  www.webdata.com 
    www.lycos.com 
  www.infoseek.com 
 
Português www.yahoo.com.br 
  www.cade.com.br 
  www.radaruol.com.br 
  www.miner.com.br 
  www.zeek.com.br 
  www.google.com.br 
 
Bibliotecas 
  www.usp.br/sibi 
  www.unicamp.br/bc 
  www.bireme.br 
  www.lcweb.loc.gov/ 
  www.bn.br 
  www.ufscar.br 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.feneismg.org.br/doc/livroprolibras.pdf
http://www.feneis.org.br/page/revista_conteudo.asp
http://www.feneismg.org.br/doc/Lingua%20de%20Sinais%20e%20outros.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/INTERPRETE_LIBRAS_FENEIS_1995.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/RECORTE%20DE%20JORNAIS%2001.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/RECORTE%20DE%20JORNAIS%2001.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Tesis_Strobel_2008.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Tesis_Strobel_2008.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/RECORTE%20DE%20JORNAIS.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/RECORTE%20DE%20JORNAIS.%20ASMG.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/SURDEZ_FENEIS_1995.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Way%20Deaf.pdf
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.webdata.com/
http://www.lycos.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.yahoo.com.br/
http://www.cade.com.br/
http://www.radaruol.com.br/
http://www.miner.com.br/
http://www.zeek.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.usp.br/sibi
http://www.unicamp.br/bc
http://www.bireme.br/
http://www.lcweb.loc.gov/
http://www.bn.br/
http://www.ufscar.br/
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Artigos científicos 

www.scielo.br/ 
  www.uol.com.br/remedios/ 
  www.medstudents.com.br/artcient.htm 
  www.bellhowell.infolearning.com/pqdauto 
  www.confef.org.br 
 
 

8.6 Biblioteca: plano de atualização do acervo 

 
A aquisição, expansão e atualização do acervo são orientadas por solicitação do 

corpo docente e discente. Os catálogos de Editoras enviados as Bibliotecas são 
encaminhados ao Corpo Acadêmico, a fim de indicar o interesse em aquisição, 
qualificando-a como uma Biblioteca Universitária compatível com as dimensões. 

A solicitação é feita através de uma planilha preenchida pelos professores e 
encaminhada aos coordenadores de cada curso, contendo todas as informações 
necessária do livro solicitado, informando autor, título, editora e a quantidade de 
alunos que utilizará o material, enviada a Biblioteca para fins de verificação e 
aquisição. O mesmo processo se aplica a solicitação de Periódicos Científicos e 
correlatos. 
 

9. ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 
9.1 Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e 
diferenciado para a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS 

 
Tomando como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, a estrutura física (edificações, espaço, mobiliário e equipamentos) 
construída ou a construir esta de acordo com as seguintes preocupações básicas: 
 Garantir, no mínimo, acesso a usuários de cadeiras de rodas, vinculado à 
circulação principal e às circulações de emergência. Existem sinalizações 
informativa, indicativa e direcional da localização do acesso específico. 
 As áreas de circulação estão planejadas de modo a assegurar uma faixa de 
circulação livre de barreiras e obstáculos, possibilitando a aproximação aos objetos 
e elementos acima e abaixo do raio de ação da pessoa sentada, que utilize, ou não, 
cadeira de rodas, e com largura mínima adequada. Possui superfície regular, firme, 
estável e antiderrapante, sob qualquer condição climática e em desníveis mais 
acentuados são instaladas rampas guarnecidas por corrimão. 

http://www.scielo.br/
http://www.uol.com.br/remedios/
http://www.medstudents.com.br/artcient.htm
http://www.bellhowell.infolearning.com/pqdauto
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 São construídas guias de balizamento, em forma de ressalto para orientação e 
maior proteção de pessoas portadoras de deficiência sensorial visual e ambulatória 
parcial. 
 As portas terão vão livre de 0,80 m, com maçanetas tipo alavanca, sendo que 
as dos sanitários são com barra horizontal para facilitar o seu fechamento. O seu 
revestimento é resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras 
de rodas. 
 Os sanitários estão localizados em lugares acessíveis, próximos à circulação 
principal e devidamente sinalizados, com barras de apoio nas paredes e demais 
dependências adequadas ao uso de portadores de deficiência ambulatória. 
 As salas de reunião são acessíveis para portadores de deficiências, na área 
destinada tanto ao público quanto aos participantes e funcionários. Nos auditórios, 
estão reservados espaços para cadeira de rodas e assentos para pessoas 
portadoras de deficiência ambulatória parcial. 
 A biblioteca, área cultural e outros ambientes de natureza similar, dispõem de 
espaços reservados para pessoa que utilize cadeira de rodas e de lugares 
específicos para pessoa portadora de deficiência auditiva e visual, inclusive 
acompanhante, de modo a facilitar-lhe as condições de acesso, circulação e 
comunicação. 
 No estacionamento são reservadas vagas para veículos dirigidos por pessoas 
portadoras de deficiência ambulatorial, prevendo-se condições de sinalização, 
espaço adicional para a circulação de cadeiras de rodas, áreas de circulação 
adequada quanto a piso, guias etc. 
 Os lavabos, bebedouros e telefones públicos são instalados em altura 
acessível aos usuários de cadeira de rodas, para atender aos estudantes portadores 
de deficiência física. 
 Nos pavimentos superiores o acesso é feito por escadas e elevadores. 
 Além disso, a instituição se compromete, sempre que for necessário, prover 
infra-estrutura para proporcionar, caso seja solicitado pela pessoa portadora de 
deficiência, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio especial para 
estudantes com deficiência visual e auditiva. 
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10. DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A tabela mostra um demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira 
com um planejamento econômico-financeiro para a implantação do PDI (2017-2021) 
 

Receitas 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Anuidades/Mensalidades        35.554.904,91         44.338.904,91         66.015.224,91         98.489.720,91       124.699.496,91  

Taxas/Secretaria             355.549,05              443.389,05              660.152,25              984.897,21           1.246.994,97  

Finaceiras             355.549,05              443.389,05              660.152,25              984.897,21           1.246.994,97  

Serviços             355.549,05              443.389,05              660.152,25              984.897,21           1.246.994,97  

Diversos             355.549,05              443.389,05              660.152,25              984.897,21           1.246.994,97  

RECEITA BRUTA        36.977.101,10         46.112.461,10         68.655.833,90       102.429.309,74       129.687.476,78  

DESCONTOS          1.848.855,06           2.305.623,06           3.432.791,70           5.121.465,49           6.484.373,84  

Bolsas             184.885,51              230.562,31              343.279,17              512.146,55              648.437,38  

Inadimplência          7.395.420,22           9.222.492,22         13.731.166,78         20.485.861,95         25.937.495,36  

TOTAL DESCONTOS          9.429.160,78         11.758.677,58         17.507.237,65         26.119.473,98         33.070.306,58  

Receita Operacional        27.547.940,32         34.353.783,52         51.148.596,26         76.309.835,76         96.617.170,20  

Despesas 
  2017 2018 2019 2020 2021 
1. PESSOAL           

Docente          8.264.382,10         10.306.135,06         15.344.578,88         22.892.950,73         28.985.151,06  

Técnicos e Administ.          1.377.397,02           1.717.689,18           2.557.429,81           3.815.491,79           4.830.858,51  

Encargos          6.886.985,08           8.588.445,88         12.787.149,06         19.077.458,94         24.154.292,55  

Sub-total         16.528.764,19         20.612.270,11         30.689.157,75         45.785.901,46         57.970.302,12  

2. MANUTENÇÃO           

Consumo          1.377.397,02           1.717.689,18           2.557.429,81           3.815.491,79           4.830.858,51  

Aluguel                           -                              -                              -                              -                              -    

Sub-Total 2          1.377.397,02           1.717.689,18           2.557.429,81           3.815.491,79           4.830.858,51  

3. INVESTIMENTO           

Mobilia          1.377.397,02           1.717.689,18           2.557.429,81           3.815.491,79           3.864.686,81  

Reformas          1.652.876,42           2.061.227,01           3.068.915,78           4.578.590,15           3.864.686,81  

Salas de aula          1.928.355,82           2.061.227,01           2.045.943,85           4.578.590,15           5.797.030,21  

Laboratórios          1.101.917,61           1.717.689,18           3.580.401,74           3.052.393,43           3.864.686,81  

Biblioteca             275.479,40              343.537,84              511.485,96              763.098,36           3.864.686,81  

Acervo             550.958,81              687.075,67           1.022.971,93           1.526.196,72           1.932.343,40  

Equip. informática             413.219,10              618.368,10              767.228,94           1.144.647,54           2.415.429,26  

Computadores             826.438,21           1.030.613,51           1.534.457,89           2.289.295,07           2.898.515,11  

Diversos             137.739,70              171.768,92              255.742,98              381.549,18              483.085,85  

Sub-Total 3          8.264.382,10         10.409.196,41         15.344.578,88         22.129.852,37         28.985.151,06  

4. OUTROS           

Treinamento             137.739,70              171.768,92              255.742,98              381.549,18              483.085,85  

Pesquisa e Extensão             275.479,40              343.537,84              511.485,96              763.098,36              966.171,70  

Eventos             550.958,81              687.075,67           1.022.971,93           1.526.196,72           1.932.343,40  

Sub-Total 4             964.177,91           1.202.382,42           1.790.200,87           2.670.844,25           3.381.600,96  

TOTAL        27.134.721,22         33.941.538,12         50.381.367,31         74.402.089,86         95.167.912,65  
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